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ــة،  المســتند  ــن ضــرورات الحال ــع م ــي الناب ــي العلم ــه المدخــل العقلان ــوّي باأن صــلاح الترب يتصــف ال�إِ
ــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني  ــة الوطني ــى الرؤي ــذي انعكــس عل ــر ال أم ــة النشــاأة، ال� ــى واقعي اإِل
قيــم تعــزز  اإِرســاء  ال�جتماعيــة، والعمــل علــى  الفلســطينية وال�حتياجــات  فــي محــاكاة الخصوصيــة 
ــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق  مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دول
ــي صياغــة برنامــج اإِصــلاح  ــا واأدواتهــا، ويســهم ف ــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبه والواجب

ــداف.    ــات وال�أه ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــس ال� ــال، ويلام آم ــق ال� يحق
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، 
ــاً، بمــا  ــة بجوانبهــا جميع ــة التعلمي ــة التعليمي ــة عالجــت اأركان العملي فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكامل
ــات عصــر  ــة متطلب ــى مواجه ــادر عل ــل ق ــداد لجي ع ــدار، وال�إِ ــة باقت ــات النوعي ــي تجــاوز التحدي يســهم ف
المعرفــة، دون التــورط فــي اإِشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال 
اإِلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإِنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن 

ــه ونعظمــه.    نحمل
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإِنتاجهــا، 
وباســتحضار واٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة 
ــى مجتمــع  ــه الوصــول اإِل طــار قوام ــة باإِ ــة محكوم ــق رؤي ــر المناهــج الفلســطينية وف ــاة، جــاء تطوي المتوّخ
ــق  ــة بجعــل تحقي ــات الكفيل ــة المتطلب ــا، وتلبي ــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجي فلســطيني ممتلــك للقي
ــات والمنطلقــات  ــن ال�أهــداف والغاي ــول� التناغــم بي ــا كان ليكــون ل ــة حقيقــة واقعــة، وهــو م هــذه الرؤي
والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً 

ــاً. ــاً وفكري وتربوي
ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا 
ــي هــذا  ــاً، وف ــاً، ووطني ــاً، وفكري ــوب معرفي ــن المطل ــوازن اإِبداعــي خــّلاق بي ــي التاأســيس، لت ــول ف الماأم
طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإِليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي  ال�إِ
ضافــة اإِلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل  الفلســطيني، بال�إِ

المخرجــات.
ومــع اإِنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإِزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق 
ــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد  ــا اأق ــة العلي ــم، وللجن شــراف، والتصمي ــق، وال�إ التاأليــف والمراجعــة، والتدقي

ــن العمــل. ــة م ــذه الحال ــن تواصــل ه ــون م ــر، ونحــن واثق ــث عــن التطوي ــة الحدي ــا مرحل تجاوزن

وزارة التربيــة والتعليم
مركـــز المناهج الفلســطينية
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مقدمة

تُعــّد مرحلــة التمكيــن مرحلــة تعليميــة مهمة؛كونهــا تاأتــي محصلــة للمعــارف والمفاهيــم التــي اكتســبها الطلبــة مــن 

ــة خــلال هــذه  ــل الطلب ــداأ مــن الصــف الخامــس، وتنتهــي بالصــف العاشــر، يمي ــة تب ــة، وهــي مرحل ــة التهيئ مرحل

المرحلــة اإلــى ال�ســتقلالية فــي التفكيــر، والبحــث، وال�ســتقصاء؛لذا مــا ينبغــي مراعاتــه اإشــراكهم فــي المناقشــة، 

وحــل المشــكلات المطروحــة التــي يتــّم مــن خلالهــا بنــاء شــخصية الطالــب القــادر علــى مجــاراة التطــور العلمــي 

ــع  ــف م ــادرة، والتكي ــه اكتســاب روح المب ــب من ــي تتطل ــرات الت ــيء بالتغي ــم مل ــي عال ــل، ف ــي الهائ والتكنولوج

ــّم تقديــم  ــه استكشــاف المعــارف، وفــي هــذه المرحلــة اأيًضــا، يت مســتجدات العصــر المتســارعة، بمــا يضمــن ل

المحتــوى التعليمــي بقالــب عصري؛ليكــوَن امتــداًدا للمحتــوى الرياضــي الــذي تــّم فــي مرحلــة التاأســيس، ويســتمّر 

ــن  ــة؛ لتكوي ــة محبب ــة جاذب ــة بطريق ــياقات الحياتي ــم بالس ــط التعل ــي رب أنشــطة اأصــًلا ف ــى ال� ــي عل ــاج المبن المنه

أنشــطة والتماريــن المتنوعــة المطلوبــة منــه. ــذ ال� طالــب متفاعــل نشــط، ينّف

تشــكّل العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي هــذه المرحلــة الركيــزة ال�أساســية فــي تمكيــن الطالــب مــن المفاهيــم 

والمعــارف والمهــارات، وتوظيفهــا ضمــن ســياقات مناســبة، تقــوم علــى حــل مشــكلات حياتيــة، ول� يكــون 

ذلــك اإل� بالقيــام باأنشــطة محّفــزة، ومثيــرة للتفكيــر، تحاكــي البيئــة الفلســطينية فــي المجــال�ت ال�جتماعيــة، 

أنشــطة بطريقــة سلســة جذابــة، مــع  وال�قتصاديــة، وغيرهــا، كمــا تــّم توظيــف التكنولوجيــا فــي تنفيــذ هــذه ال�

أنشــطة، بمــا يتناســب ومســتوياِت الطلبــة، والتعامــل مــع كل  ال�أخــذ بعيــن ال�عتبــار التــدرج فــي مســتوى ال�

مســتوى بمــا يضمــن عــلاج الضعــف، وصــوًل� لتنميــة مهــارات التفكيــر العليــا لديهــم. 

أولــى منــه ال�أســس ومبادئهــا  تكــّون هــذه الكتــاب مــن اأربــع وحــدات تعليميــة، تناولــت الوحــدة ال�  

والجــذور التربيعيــة والتكعيبيــة، اأّمــا الوحــدة الثانيــة فتناولــت متــوازي ال�أضــلاع وشــبه المنحــرف مــن حيــث 

الخصائــص والمســاحة، وتناولــت الوحــدة الثالثــة الُمتغيــر والمقــدار الجبــري وجمعهــا وضربهــا، وتناولــت الوحــدة 

والمنــوال.  الحســابي والوســيط  الوســط  المركزيــة:  النزعــة  الرابعــة مقاييــس 

اأملُنــا بهــذا العمــل، وقــد حققنــا مطالــب العمليــة التعليميــة التعلميــة كافــة، مــن خــلال منهــاج فلســطينّي   

ــن  ــن ومشــرفين تربويي ــة بكــم معلمي ــا ثق ــن اأيديكــم ثمــرة جهــد متواصــل، وكلن ــا اإذ نضــع بي ــم، واإنن ــّي منظّ واقع

ومديــري مــدارس، واأوليــاء اأمــور، وخبــراء ذوي علاقــة فــي رفــد هــذا الكتــاب بمقترحاتكــم، وتغذيتكــم الراجعــة، 

ــادة المســتقبل. ــة ق ــه مصلحــة الطلب ــا في ــده وتحســينه؛ لم ــى تجوي ــل عل ــا يعم بم

التاأليف فريق 
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٤

الدرس 
اأْولَويّاِت العملّياتال�أول 

نش�ط )1(:

ــٍة لَِطلبِتهــا، وفــي مدرســِة  تقــوُم المــدارُس بتنفيــِذ برامــَج علمّيــٍة وترفيهيِّ
فــي رحلــٍة  الحميــدِة اصطحــَب 5 معلميــن 3٠ طالبــاً  ال�أخــلاِق 
ألعــاب، فكانــت تذكــرُة الّدخــوِل للمعلــم بقيمــة  ترفيهّيــٍة اإلــى مدينــة ال�

ــر. ــر، وللطّالــب ٤ دناني ٦ دناني
نحسُب ما دفعه المعلمون والطلبة:

ما دفعه المعلمون =  5 × _______ = __________ ديناراً.

ما دفـعـه الـطلـبـــُة = 3٠ × _______ = __________ ديناراً.
مجموُع ما دفعه المعلمون والطلبة =_______+________ = ___________ ديناراً.             

أْولويُّة في ترتيب اإجراء العملّيات الحسابّية، لحلِّ النشاط السابق؟   اأن�قُش: ما ال�

    نش�ط )2(

ــة بيــن المدرســِة والمجتمــِع المحلــّي، قــاَم  لتعزيــٍز الّشــراكِة المجتمعيِّ
ـِ ١٠ اأجهزة ِحاســوٍب  أّوُل ب خاء : فتبّرَع ال� ُمْحســناِن بالتّبرُِّع لمدرســِة ال�إ
لمختبــِر المدرســة، و١٠٠ دينــارٍ لِشــراِء حقائــَب مدرســّيٍة للطــلاب، 

داريِّ فــي  ــِم ال�إ ــر المدرســة، و5 اأجهــزِة حاســوٍب للطاَق ـِ ٧ اأجهــزِة حاســوٍب لمختب ــّرَع الثّانــي بــ وتب
ــار. ــازِ الحاســوِب 5٠٠ دين المدرســة، وكان ثمــُن جه

كيف نحسُب قيمَة ما تبّرع به كلٌّ من المحسنْيِن للمدرسة بالدينار؟
أّول: اأ(  قيمُة ما تبّرع به المحسُن ال�

يجاد ثمِن اأجهزِة الحاسوب نستخدُم عملّية _______ اأول�ً: ل�إ

١٠ × ______ = _______ دينار.
جمالّية للتبّرع، نستخدُم عملّيَة الجمع ثانياً: يجاِد القيمِة ال�إ ل�إ

5٠٠٠ + ______ = 5١٠٠ ديناٍر.  
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          نلاحظ: اأنّنا ضَربنا اأّول�ً، ثّم جَمْعنا: ١٠ ×5٠٠ + ١٠٠ 
أّول.                     = 5٠٠٠ + ١٠٠ = 5١٠٠ ديناٍر تبرُُّع المحسِن ال�

ب( قيمُة ما تبّرع به المحسُن الثاني:
يجاِد مجموِع ال�أجهزة التي تبّرع بها، نستخدُم عملّيَة _______ اأّول�ً: ل�إ

٧ + 5 = ١٢ جهازاً
يجاد ثمِن اأجهزِة الحاسوب، نستخدُم عملّيَة _______ ثانياً: ل�إ

١٢ ×______= ________ ديناٍر.

          نلاحظ: اأنّنا جمْعنا اأول�ً، ثّم ضرْبنا: ) ٧ + 5 ( × 5٠٠
                    = ١٢ × 5٠٠ = ٦٠٠٠ ديناٍر تبرُُّع المحسِن الثاني.

اأن�قُش: ترتيُب اإجراء العملّياِت الحسابّية السابقة.
 

    نش�ط )3(:
 

آتية، واأكمُل: األ�حُظ العملّياِت الحسابّيِة ال�
اأ(   ٤ × 3 + ٢ = ١٢ + ٢ = ١٤.

     اأجرْينا عملّيَة _______ اأول�ً، ثّم عملّية ________.

ب( 8 _ ١5 ÷ 3 = 8 _ 5 = 3.
     اأجرْينا عملّيَة __________ اأول�ً، ثّم عملّية _________.  

     ماذا نلاحُظ في ترتيِب اإجراء العمليّات السابقة؟ ______________________________

ج( ١٠ _ ٦ + 5 =  ٤ + 5 = 9.
     اأجرْينا عملّية _________ اأول�ً، ثّم عملّية _________.

د(  9 × 8 ÷ ٤ = ٧٢ ÷ ٤ = ١8.
     اأجرْينا عملّيَة _________ اأول�ً، ثّم عمليّة __________.

     ماذا نلاحُظ في ترتيِب اإجراء العمليّات السابقة؟ ______________________________



٦

              اأتعلُم:

 تُْجَرى عملّيتا الضرِب والقسمِة قبل عملّيتّي الجمع والطرح. 

 تَتساوى اأولويُّة اإجراء عملّيتّي الضرِب والقسمِة، وتُجَرى َمْن تاأتي اأّول�ً. 

 تَتساوى اأْولويُّة اإجراِء عملّيتّي الجمِع والطرِح، وتُْجَرى َمْن تاأتي اأّول�ً.

أقواس.  في العملّية التي تَتضّمُن اأقواساً نبداأ بما في داخل ال�

نش�ط )٤(:

اأكمل: )8 + 3( × ٦ = _____ × ٦ = ٦٦.

نش�ط )5(:

حديقة منزلية على شكل مستطيٌل طولُُه = ٧ سم، وعرُضه = ٤ سم. اأِجُد محيَطها.

محيُط المستطيل = ٢ × _______ + ٢ × ________.

                  = ___________ + ___________.  )لماذا؟(

                  =______________________ سم.

ُر شفوياً ترتيَب اإجراء العملّياِت السابقة. اأفسِّ

اأ

ج ب

د ٤سم

٧سم

نش�ط )6(:

آتية: اأملاأ الفراَغ في العملّياِت ال�
اأ(  9 × ٦ ÷ ٢ = 5٤  ÷ ٢ = _____________________
ب( ١٠ + 5 × ٤ =  ١٠ +  ________________________
ج( ٢٠ ÷ ٤ + ٦ × ٢ = __________________________

د( ٧ × ٦ _ 5 × ) ٢ + 3( = _______________________ 

اأتذكُر:

المحيُط يســـاوي مجموَع 

اأطواِل اأضلاِع الّشـــكل.

مـحـيــــط المـستـطـيـــــل = 

العرض(  + ٢×)الطـــول 

لعرض ٢×ا لطول+ ٢×ا =



٧

اأناقُش الخطاأ فيما ياأتي، واأكتُب الحلَّ الصحيَح في الفراغ:
اأ( ١٠ + ٢ × 3 = ١٢ × 3 = 3٦ ، الخطاأ: اأْجِرَيْت عملّيُة الجمع قبَل عملّيِة الضرب.

   الحل الصحيح: ١٠ + ٦ = ١٦
ب( ١٢ ÷ ٦ ÷ ٢ = ١٢ ÷ 3 = ٤، الخطاأ: ________________________________
   الحل الصحيح: _____________________________________________________
ج( ٦ × ) 3 + ٤ ( = ١8 + ٤ = ٢٢، الخطاأ: ________________________________
   الحل الصحيح: _____________________________________________________

د(  9 _ ٦ _ 3 = 9 _ 3 = ٦، الخطاأ: ______________________________________ 
   الحل الصحيح: _____________________________________________________
هـ( ١٦ _ ٤ ÷ ٤ = ١٢ ÷ ٤ = 3، الخطاأ: __________________________________
   الحل الصحيح: _____________________________________________________

 نش�ط )7(: 

 ١   اأجُد ناتَج ما ياأتي:
 ١  ×  3  +  ٢      
 3     ٤      5      

ُر :  ٢   األ�حُظ، واأفسِّ
 3٠ = 5 × ٦ = 5 × ٢ × 3      

      واأيضاً =  3 × ١٠ = 3٠     الجوابان متساويان.
      بينما  ١8 ÷ ٦ ÷ 3    

١ = 3 ÷ 3 =             
      ولكن، ١8 ÷ ٢ = 9        الجوابان مختلفان.

 اأفكُِّر:    
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تم�رين ومس�ئل:

( اأماَم الجملِة الخاطئة فيما ياأتي: ( اأماَم الجملِة الصحيحة، واإشارَة ) )١( اأضُع اإشارَة )

٤٢ + ٦ ÷ ٢ = ٢٤ اأ(   )         ( 

٧ ( × ٦ + ٤ = ٦٤ + 3 ( ب( )         ( 

١٦ ÷ ) ٢ + ٢ ( = ١٠  )         ( ج( 

٤ = ٢٤ ÷ 8 × ١٢ د(  )         ( 

١3 = ٤ + 3 _ ٢٠ هـ(    )         ( 

)٢( اشــترْت ليلــى مــن المكتبــِة 3 اأقــلام، و5 دفاتــر، وُعلبتــّي األــوان. 
مــا ثمــُن مــا اشــترْتُه ليلــى، اإذا كان ثمــُن القلــِم ١5 قرشــاً، والدفتــِر ٢5 

ألــوان 8٠ قرشــاً؟ قرشــاً، وعلبــِة ال�

آتية: )3( اأجُد ناتَج العملّياِت ال�
اأ(   8 ÷ ٤ × 3 =                         

ب( ١٢ ÷ ٤ + ) ٢5 _ ٦ ( = 
                = ) 3 _ ٦ ( × ) 3 + ٦ ( ج( 

= 5 ÷ ١٠ + 3 × ٢ _ 8 د(  
هـ(  ٦ × )٢ + ٧ ( ÷ 3 =

جادِة ال�أولى  )٤( اشترى سعيٌد َسّجادتْين من الصفوف مستطيلتّي الشكل؛ ليفرَش بهما الّصالَة، طوُل السَّ
جادِة الثانيِة ٤م وعرُضها ٢م. اأجُد الِمساحَة التي غطّْتها السجادتان معاً. ٤م وعرُضها 3م، وطوُل السَّ

)5( اأضُع اأقواساً في المكان المناسب، لتكوَن الجملُة صحيحًة:
 اأ( ٢ × ٧ _ ٢ + ٢ = ١٢                              ب( ٢٠ ÷ 3 + ٢ × ٦ = ٢٤ 

ج( ٧ × ٦ + 8 ÷ ١ + 3 = ٤٤ 
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تتكاثُر اإحدى اأنواِع البكتيريا بمعدل 3 اأضعاٍف كلَّ ساعة. 
آتــي الــذي يبّيــُن عــدَد خلايــا البكتيريــا، بعــد مــروِر عــدٍد  اأتاأّمــُل الجــدوَل ال�

من الســاعات:

نش�ط )1(: 

الدرس 
مبادىُء ال�أُسسالثاني 

الساعة

9٢٧8١٢٤3عدد الخلايا 3

١3 ٢٤5...

...

أّولّية: اأحلُِّل ال�أعداَد، واأكُتُبها كحاصل ضرِب عوامِلها ال�
3 = 3

____ × ____ = 9
____ × ____ × ____ = ٢٧

____ × ____ × ____ × ____ = 8١
٢٤3 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ، َتكرََّر ضرُب ال 3 ____ مّرات.

ي 3: ال�أساس، و5: ال�أّّس. يَّة 53، نسمِّ أسِّ نكتُب ٢٤3  على الصورة  ال�

نقراأ 53: 3 اأّس 5، اأو القّوة الخامسة للعدد 3.

اأكتُب ال�أعداَد الواردَة في الجدوِل السابِق على الصورة ال�أسّية:  

___________________  = 9                  ___________________  = 3     
___________________ = 8٢٧ = ___________________                 ١     

وكذلك: الِمليار = ١٠ × ____ × ____ × ____ × ____ × ____ × ____ × ___ × ___
أّسيَّة: ______. ونكتُبها على الصورة ال�

ونسمي 9١٠: القوة ______ للعدد _______.



١٠

نش�ط )2(:

نش�ط )3(:

ــى  ــاً عل ــُة ُصندوق ــاأ الطلب ــَس، عبَّ ــي ناُبل ــوِن ف ــِع الصاب ــارٍة لَمصن ــي زي ف
شــكِل مكّعــٍب بِِقَطــٍع مكّعبــٍة ُمتشــابِهٍة مــن الصابــون، فشــكَّل الصابوُن 
8 طبقــاٍت، وفــي كلِّ طبقــٍة 8 صفــوٍف، وفــي كلِّ صــفٍّ 8 ِقَطــٍع مــن 

الصابــون. 
أّسّية، واأجُد كم قطعًة تساوي؟                      ندوَق على الّصورة ِال� اأكُتُب عدَد الِقطِع التي تملاأ الصُّ

ندوِق = حجم المكعب = طول الحرف × _______ × ________ ِسعُة الصُّ

________ × _______ × _______ =               

               =  __________ قطعة.       ) بالصورة ال�أسية (

               = __________ قطعة.

 ١( ٧ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ =  ٧

          ٢ × ________ = ٢ = 3٢( ٢

 ٧  × ٢  × ٢  × ٢ = 5٦ )3

__________ × 3٢ =        

3٢٢

١٦٢

8٢

٤

  نش�ط )٤(:

يَّة: أسِّ آتيَة على الصورة ال�   اأ   اأكُتُب ال�أعداَد ال�

أولية: آتية اإلى عواملها ال� اأحلّل ال�أعداد ال�

  اأ   8 = ٢ × ______ × ______ 

 ب  8١ = 3 × ______ × ______ × ______



١١

   نش�ط )5(:

يٍّ بدل�لة ١ملم. اأكتُب ١كم على صورة عدٍد اأسِّ

١كم = ١٠٠٠ م.

_______ سم. = ١م 

١سم = ________ ملم.

١كم = ______ × ______ × _______

= ______________________ ملم.      

= ______________________ ملم بالصورة ال�أسية.       

ُح اإجابتي. هْل ١5 = 5١ ؟ اأوضِّ

اأفكُِّر:

 ب  اأجُد قيمَة كلٍّ مّما ياأتي:

     ١( القــوُة الرابعــُة للعــدد ٢ = ٢

= 3٢ × ٢3 )٢     

 = ١3 )3     

ملم

١٠×

سم

م

كم

١٠×
١٠×

١٠×
١٠×

١٠×

   نش�ط )6(:

اأكمُل النمَط ال�آتي:
اأ(   ٢3 ، 53 ، 83 ، ______، ______.

ب( ٤٢ ، ٦3 ، 8٤ ، ______، ______.



١٢

تم�رين ومس�ئل:

( اأماَم الجملِة الخاطئة فيما ياأتي: ( اأماَم الجملِة الصحيحة، واإشارَة ) )١( اأضُع اإشارَة )

 3٢  ×  ٢٢  =    ٦3 اأ(    )         ( 

3٤ تُْقَراأ القوَة الرابعَة لـ 3 ب(  )         ( 

5 × 3 ×  ٦٠  =   ٢ ج(  )         ( 

أولية واأكتبها بالصورة ال�أسية: آتية اإلى عواملها ال� )٢( اأحلل ال�أعداد ال�

اأ( ١٢5                          ب( 3٤3

أّسيَّة: )3(  اأكُتُب ما ياأتي بالصورة ال�

= 3 × 3 × ٢ × ٢ × ٢

)٤( اأجُد قيمَة كلٍّ مّما ياأتي:

اأ( ٢3 +  3٢  ×  ٢٤  =    

ب(  ١٤ + ٢5  =

)5( اأكمُل النمَط ال�آتي:

______ ، ______ ،______ ،٦5 × ٤ ،  ٤٧5 × 3٢ ،   ٧5 × ٢٧

 نوعاً من الِقَرَدِة. ما عدُد اأنواِع الِقردة؟
5
)٦( يعيُش على سطح ال�أرض 3

)٧( اأجد قيمة: 3٢ × 5٢ واأقارنها بقيمة: 8٢



١3

نش�ط )1(:

الدرس 
يَّةالثالث  أسِّ مقاَرنُة ال�أعداِد ال�

تقــوُم هيئــُة مقاومــة الِجــداِر وال�ســتيطان باإجــراءاٍت؛ للحفــاِظ علــى 
ال�أرض والمزروعــات، وفــي يــوم الشــجرِة قامــْت بزراعــِة ٦٢ شــجرَة 
ــِت  ــن ال�أشــجاِر زرع ــِن م ــاٍت. اأيَّ النَّْوعْي ــوٍن، و 5٢ شــجرَة لَْوزيّ زْيت

الهيئــُة اأكثــر؟

عدُد شجراِت الزْيتون = ٦٢ = ٢ × ______ × ______ × ______ × ______ × ______

                            = ______ شجرة زْيتون.

   عدُد شجراِت اللْوزيّات   = 5٢ = ٢ × ______ × ______ × ______ × ______.

                               = ______ شجرة لوزيات.

   زَرعِت الهيئُة من _____________ اأكثر.

نلاحظ: ال�أساساُت للعددْيِن ُمتساويٌة، وال�أُسُس مختِلفٌة. 

ماذا نستنتُج؟ ___________________________.

         اأقارُن بين: ٤٦ ،  5٦:

_________  < ________ ؛ ل�أنَّ __________________________________.

اأتعلَُّم: 

ّن العــدَد ذا ال�أسِّ   عنــد مقارنــِة عددْيــِن اأّســّيْيِن اأساســاتُهما متســاويٌة، واأُسُســهما مختلفــٌة، فــاإ
ال�أكبــِر هــو ال�أكبــُر.



١٤

نش�ط )2(:

تُْجــري ِوزارُة التربّيــِة والتّعليــِم العالــي ســنوياً مســابقَة تحــّدي 
ِة تنافــَس رامــي وكريــٌم، فقــراأ رامــي  أُخــوَّ القــراءِة، وفــي مدرســِة ال�
٤3 مــن القصــِص والكتــِب، بينمــا قــراأ كريــُم ٤٢ مــن القصــِص 

ــِب. والكت

ُل عن المدرسة، نقوُم بما ياأتي:  لِمعرفِة َمْن منهما سَيَتاأهَّ

عدُد القصِص والكتِب التي قراأها رامي = ٤3 = 3 × _____ × _____ × ______
= ______ قصة وكتاب .                                       

عدُد القصِص والكُتِب التي قراأها كريٌم =  ٤٢ =  ٢ × _____ × _____ × ______
                                       =  _______ قصة وكتاب.

ُل عن المدرسة ______________.   يتاأهَّ

أُسُس متشابَهٌة وال�أساساُت مختلفٌة .  نلاحظ: ال�

ماذا نستنتُج؟ ___________________________.

    اأقارُن بيَن : 38، 3٧ :
 ___________ < ___________ ؛ ل�أنَّ _____________________________.

 عنــد مقاَرنــِة عددْيــِن اأّســّيْيِن اأساســاتُهما مختلفــٌة، واأُّسُســهما متســاويٌة، فــاإنَّ العــدَد ذا ال�أســاِس ال�أكبــِر 
هــو ال�أكبــُر.

نش�ط )3(: 

تســيُر ُيســرى مــن بيِتهــا  فــي طريــٍق طولـُـه ٤3 م ، للوصــوِل اإلــى المدرســِة، وتســيُر زميلُتهــا اأروى فــي 
طريــٍق طولـُـُه ٦٢م، للوصــوِل اإلــى المدرســِة نفِســها. لِنعــرْف: اأيُّتهمــا تســيُر مســافًة اأطــوَل؟

طوُل الطريِق الذي تسلُُكه يسرى = ٤3 = 3 × ____ × ____ × ____ = ____ م.

طوُل الطريِق الذي تسلُُكه اأروى= ٦٢ = ٢ × ____ ×____× ____ × ____ × ____ = ____م.

تسير _______________ مسافًة اأطول.

اأتعلُم:
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تم�رين ومس�ئل:
( اأماَم الجملِة الخاطئة فيما ياأتي: ( اأماَم الجملِة الصحيحة، واإشارَة ) )١( اأضُع اإشارَة )

5٢ × ٢  = ٠5 اأ(   )         ( 
  8٤ < 85 ب( )         ( 

 53 = 33 + ٢3 ج(  )         ( 
 8٢ = 5٢ × 3٢ د(   )         ( 
١م٢ = ٢١٠سم٢  هـ(  )         ( 

  
أبيــِض، و٤3مــن  )٢( زرعــت ســهاُم 5٢ مــن شــتلاِت قــْرِن الغــزاِل ال�
شــتلاِت قــرِن الغــزاِل الَبَنْفَســجّي فــي حديقــة منزلِهــا. اأيُّ النّوعْيــن 

مــن شــتلاِت قــرِن الغــزاِل زرعــْت اأكثــر؟

آتيــِة، بوْضــِع اإشــارِة <، اأو >، اأو = فــي _____ ، لتكــوَن الجملــُة  )3(  اأقــارُن بيــن ال�

صحيحــًة.
اأ(   ٤5  _____ 35
ب( ٦3  _____ ٦٤
ج(  5٢  _____ 3٤

)٤( اأرتُِّب ما ياأتي تنازلّياً:

  ٤3  ، ٢٦  ،  53

)5( اأكمل النمط: 3٢، ٤3، 5٤، ...، ...
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   نش�ط )1(:

الشــكِل،  مربّعــَة  حديقــًة  كريــٌم  يمتلــُك 
مــن  الّصبــِر  نبــاَت  زرَع  ِمســاحُتها 3٦م٢، 
مــن  ســياٍج  َوْضــَع  ويريــُد  ثــلاِث جهــاٍت، 
الجهــة الرابعــة. اأِجــُد طــوَل هــذا الّســياج.

ِمساحُة الحديقة = ِمساحة المربع = ________ × ________
3٦ م٢ = _______ م × ________ م

طوُل ِضْلِع المربع = _______ م
طوُل الّسياج = _______ م

   نش�ط )2(:

األ�حُظ ما ياأتي، واأكمُل:
اأ(   3 × 3 = _____

ب( ١٠ × ١٠ = _____
ج(  ٧ ×_____ = ٤9.

د(   ____ × ١٢ = ١٤٤.
ال�أعداد: 9، ١٠٠، ٤9، ١٤٤ هي: ناتُج ضرِب عددٍ في نفِسه، وتُسّمى هذه ال�أعداُد مربعاٍت كاملًة.

  نش�ط )3(:

آتيِة هي مربّعاٌت كاملٌة، مع ذكر السبب؟ ١( اأيُّ ال�أعداد ال�
اأ( ٤: مربٌّع كامٌل ، السبب : ٤ = ٢ × ٢ .

ب( 3٦: ______________، السبب: ____________________________.
ج( 5٠: ليس مربعاً كاملاً، السبب: ____________________________.

٢( اأكتُب عددْيِن يكونان مربعْين كاملْين:_______، _______.

الدرس 
 الَجْذُر التربيعيُّالرابع

اأتعلُم:

 يكوُن العدُد مربعاً كاملاً، اإذا كان هذا العدُد يساوي عدداً مضروباً في نفسه.

اأتذكُر:

مساحة المربع = طول الضلع × طول الضلع
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  نش�ط )٤(:

أّن 8١ = 9 × 9 = ٢9. العدد 8١ مربٌع كامٌل؛ ل�
نقوُل اأنَّ: 9 هو الجذر التربيعّي للعدد 8١ ، وُيكتب بالرموز:  8١ =   9 × 9 = 9.

  نش�ط )5(:

لوحة زيتية مربعة مساحتها ٢٠٢5سم٢، اأجد طول ضلعها.
المساحة = طول الضلع × _____

_____ × ____ = ٢٠٢5

طول الضلع = _____سم

اأملاأ الفراغات فيما ياأتي:

اأ(    ٢5  =    5 × _____  = ______     ب(    ٦٤  =    ____ × ____ = _______

ج(   ١٦9 _   ٢5 = ___ _ ____ = ___   د(   8١٠٠ =   ١٠٠ × 8١                  

         ___ × 9 × ١٠ × ١٠   =                       

       9٠ =  ___ × ___ =                       

 
اأجُد الجذَر التربيعيَّ باستخدام التحليِل اإلى العوامل:

اأ(   3٢٤:                                                                    
_____ × _____ × _____ × _____ × _____ × ٢ = 3٢٤

يجاِد الجذِر التربيعيِّ للعدد: ناأخُذ من كلِّ عاملْين متشابهْيِن عاملاً. ) لماذا؟( ل�إ

. ١8 = 3 × 3 × ٢  =  3٢٤   

ُق : ١8 × _______ = _______. اأتحقَّ

3٢٤٢

١٦٢
8١

٢
3

نش�ط )7(:

  نش�ط )6(:

ــَع  ــي نفســه اأعطــى المرب ــِرَب ف ــذي اإذا ُض ــدد ال ــو الع ــع الكامل:ه ــيُّ للمرب  الجــذُر التربيع
ــز  ــه بالّرم ــُز ل ــَل، وُيرم الكام

اأتعلُم: 
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ب(   ٤٤١ :
                             ___________________________ = ٤٤١

________________________  = ٤٤١   

   نش�ط )٨(:

أّولّية: اأحلُّل العدد ١٢، واأكُتُبه كحاصل ضرِب عوامِلِه ال�
                         _______________________________ = ١٢

العدد ١٢ ليس مربعاً كاملاً ) اأذكُر السبب (.
لتقديِر قيمِة الجذِر التربيعّي له، نتبُع ما ياأتي:

- العدُد الذي يكوُن مربّعاً كاملاً، واأصغَر منه مباشرًة، هو:________، والجذُر التربيعّي له =________.

- العدُد الذي يكوُن مربّعاً كاملاً، واأكبَر منه مباشرة ً، هو:________، والجذُر التربيعّي له =________.
- العدد ١٢ يقُع بين العددْين: 9 و ___________، واأقرُب اإلى 9.

فيكون   ١٢  ≈ _________  

  نش�ط )٩(:

ُر قيمَة:    8٠   اأقدِّ
أولية: نحلل العدد 8٠ اإلى عوامله ال�
 __________________ = 8٠

العدد 8٠ ليس مربعاً كاملاً ) اأذكُر السبب (.
العدد 8٠ يقُع بين المربّعْين الكاملْين : _____، _____، واأقرُب اإلى ______.

فيكون   8٠   ≈ _________  

اأفّكُر: 

٤٤١3

١٤٧

١٢٢

٦

8٠٢

٤٠

٠  ٢  ٤  ٦  8  ١٠  ١٢  ١٤  ١٦  ١8  ٢٠9

اأِجُد قيمَة:       ١٦   
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 تم�رين ومس�ئل:

( اأماَم الجملِة الخاطئة فيما ياأتي: ( اأماَم الجملِة الصحيحة، واإشارَة ) )١( اأضُع اإشارَة )

العدُد ١9٦ مربٌّع كامٌل .      اأ(  )         ( 

ب()         (   ٢ × ٢ × ٢ × ٢ = ١٦ 

ج( )         (   ١٧5  >    ١٦3    

)٢( لوحــٌة ُمربَّعــُة الّشــكِل، ِمســاحُتها ٤٠٠ســم٢، نريــُد وْضــَع اإطــاٍر مربَّــِع 
الّشــكِل لهــا. مــا طــوُل ِضْلِعــِه؟

  
                                    

كِل، ِمساحُتها ٦,٤ دونم. ما طوُل ضلِعها بالمتر؟ )3( قطعُة اأرٍض مربَّعُة الشَّ
) الدونم = ١٠٠٠م٢ (

)٤( اأجُد ما ياأتي:

اأ(     ٤8٤   = 

ب(   ٢5٠٠ +   ٢5٦  =

جـ( ١3 + ٢   ١9٦ = 

ُر قيمَة:   ٢5٠  ،   3٠٠ )5( اأقدِّ
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    نش�ط )1(:

أْطفــاِل فــي ُصْنــِع صناديــِق األعــاٍب، علــى شــكِل  ألعــاِب ال� يرغــُب مصنــٌع ل�
مكّعــٍب، ِســعُتُه =٧٢9ســم3؛  لِوْضــِع األعــاٍب فيهــا بِطــوِل 8ســم، بجانــِب 
ألعــاِب فيهــا،  بْعِضهــا البعــض. لَفْحــِص مــدى ُملاَءمــِة هــذه الصناديــِق لوضــِع ال�

ــي: ــوُم بمــا ياأت نق
حجُم الُصندوق = حجم المكعب = طول الحرف × _______ × _______

٧٢9سم3 = _______ × _______ × _______
طوُل الحرف = _______سم. 

اأّي اأنّنا نستطيُع وضَع األعاٍب بطوِل 8سم 
بجانِب بعِضها فيه.

الدرُس
 الَجْذُر التّكعيبيُّالخامُس

اأتعلُّم: 

 يكــوُن العــدُد مكّعبــاً كامــلاً اإذا كان هــذا العــدُد يســاوي عــدداً مضروبــاً فــي نفِســه 
ى الجــذَر التكعيبــيَّ للمكّعــِب الكامــِل، وُيرَمــُز لــه  مرتْيــن *، وهــذا العــدُد المضــروُب ُيســمَّ

ــل الجــذر.    ــز: 3           ، ونســمي 3 : دلي بالّرم

    نش�ط )2(:

آتيِة هي مكّعباٌت كاملٌة، مع ِذْكِر الّسبِب: اأيُّ ال�أعداِد ال�
اأ(   8 : مكعٌب كامٌل ،  الّسبُب : 8 = ٢ × ٢ × ٢.

ب( ١٦: ___________، الّسبُب: ___________________________________
__________________________________ ج( ١ :_____________، الّسبُب: 

* للمعلّم: العدُد مضروُب في نفسِه مرتْين، اأّي مذكوٌر 3 مّراٍت.

اأتذكُر:
حجم المكعب 

= طول الحرف × طول الحرف × طول الحرف

نلاحظ: ٧٢9 يساوي حاصَل ضْرِب 9 في نفِسها مرتْين = 9 × 9 × 9 =  39.
٧٢9 هو مكّعٌب كامٌل، و 9 هو جذٌر تكعيبيُّ للعدد ٧٢9.
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   نش�ط )3(:

اأجُد ما ياأتي :

______ = _____ × _____ × _____  
3
 =   ٢٧   

3
اأ( 

______ = _______ + 5  =    8   
3
 +  ١٢5  

3
ب( 

______ = ______ × _______ =   ٢١٦   ×    ١٦  
3
ج( 

   نش�ط )٤(:

خزان ماء كبير على شكل مكعب سعته ٦٤م3 ، اأجد طول حرفه.

حجم المكعب = طول الحرف × _____ × _____

_____ × _____ × _____ = ٦٤            

   طول الحرف = _____ م

3٤3٧
٤9

5١٢٢
٢5٦٢

   نش�ط )5(:

اأِجد الجذِر التّكعيبّي للعدد 3٤3 باستخدام التحليل اإلى العوامل.

: 3٤3  
3

                                  ______ × ______ × ______ = 3٤3

يجاِد الجذِر التَّكعيبّي للعدد 3٤3، ناأخُذ مْن كّل 3 عوامَل متشابَِهٍة عاملاً واحداً.  لماذا؟ ل�إ

ْق مْن ذلك (.   3٤3 = ٧ ) اأتحقَّ
3

التحقق: _______________________________________________________

  نش�ط )6(: 

اأِجد الجذِر التّكعيبّي للعدد 5١٢ باستخدام التحليل اإلى العوامل.

:5١٢  3

              _____________________________________ = 5١٢

______________ =  5١٢
   3
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     ٦٤  3      ،     ٦٤    
3
اأقارن بين قيمة كل من العددين: 

   نش�ط )7(:

ليَّة: أوَّ اأحلُِّل العدَد ٧٢، واأكُتُبُه كحاصِل ضْرِب عوامِله ال�
                                 ___________________________ = ٧٢

العدُد ٧٢  ليس مكّعباً كاملاً. ) اأذكر السبب (

  ٧٢  ؟
3
- هل ُيْمكُن تقديُر قيمِة: 

لتقديِر قيمِة الجذِر التّكعيبيِّ للعدد ٧٢، نتَّبُع ما ياأتي:

- العدُد الذي يكوُن مكّعباً كاملاً، واأصغَر منه مباشرًة هو: ٦٤، والجذُر التكعيبّي له=________.

- العدُد الذي يكوُن مكعباُ كاملاً، واأكَبر منه مباشرًة هو:________، والجذُر التكعيبّي له = _________.

- العدُد ٧٢  يقُع بين العددين: ٦٤ و ___________ ، واأقرُب اإلى ____________

_______ ≈    ٧٢  
3
فيكون 

  نش�ط )٨(:

 ٢٠٠  
3
ُر قيمَة:  اأقدِّ

 __________________________________ = ٢٠٠
العدُد ٢٠٠  ليس مكّعباً كاملاً. ) اأذكر السبب (

العدُد ٢٠٠ يقُع بين المكّعبْين الكاملْين: ١٢5 و _____، وهو اأقرُب الى _____

_______ ≈    ٢٠٠  
3
فيكون 

٧٢٢
3٦٢

٢٠٠٢
١٠٠٢

١٠   ٠   ٢٠  3٤٠  ٠  5٦٠  ٠  ٧٠  8٠  9١ ١٢٠ ١١٠ ١٠٠ ٠3٠

٦٤ ٧٢ ١٢5

 اأفكُِّر: 
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 تم�رين ومس�ئل:

( اأماَم الجملِة الخاطئة فيما ياأتي: ( اأماَم الجملِة الصحيحة، واإشارَة ) )١( اأضُع اإشارَة )
العدد ٦٤ هو مكعٌب كامٌل ومربٌع كامٌل.       اأ( )         (  

    ١5   =  5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3  3 ب( )         ( 

            3  =   9  3 ج(  )         ( 

       ٢5    < ٢٧  3 د(   )         ( 

    9    = ١ +  8  3 هـ(  )         ( 
 

5سم،  طولُُه  مستطيلاٍت  متوازي  شكل  على  األمنيوم  قطعة   )٢(

ُر  وعرُضُه ٤سم، واْرتفاُعُه 3سم، صهرت وحولت اإلى مكعب. اأقدِّ

طوَل حرِف المكّعِب.

)3( اأِجُد ما ياأتي:

اأ ( 3 ٧٢9  =

ب( 3  35   = 

ج( 3  8   +    8١  +  3 =
 

ُر قيمَة: )٤( اأقدِّ

١١5  3  ،   3٠  3
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حيحِة فيما ياأتي: جابِة الصَّ ١   اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ  

آتيِة مربٌع كامٌل ؟ ١. اأيُّ ال�أعداِد ال�
اأ( ١5                                ب( ٢٧              ج( ٤9            د( 3٢ 

٢. ما ناتُج العملّيِة: ١٠ ÷ ٢ + 3 × ٤؟
اأ( 3٢                                ب( ١٧              ج( 8              د( ٢٠

يَُّة للعدد ١١٢5 ؟ أسِّ 3.  ما الصورُة ال�
اأ( ٢5 + ١٠٠ + ١٠٠٠             ب( ١٢5 × 9        ج( ١5            د( 35 × ٢3

٤. ما قيمة     ٢3 × ٢١١ مما ياأتي؟
اأ(  33                               ب(  ٢3 × ٢١١      ج( 99            د( ١٠89

5. ما قيمة    ١٤٠  تقريباً مما ياأتي؟
اأ( ١٤                                ب( ١٠              ج( ١٢            د( ١٤٠

3  ١٠٠٠  مما ياأتي؟ ٦. ما قيمة 
اأ(  ١٠                               ب( ١٠٠             ج( 3١٠           د( 5٠

آتيِة ليس مكعباً كاملاً ؟ ٧.  اأي من ال�أعداِد ال�
د(  ٦٤   اأ(  8                                 ب(  ٢5             ج( ١             

يَّة: أّسِّ آتيْيِن على الصورِة ال�   ٢   اأكتُب العددْيِن ال�
اأ(   ١٤٤ =                                    ب( ١٢8 =  

3  اأجُد ناتَج ما ياأتي:  

اأ(    3٦   + 3  ٦٤   =

ب( 3    8   × 3  ٢٧   =

الدرُس 
تمارين عاّمةالسادُس
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٤   اأجُد قيمًة تقديريًّة لما ياأتي:

اأ(     ٧                               ب( 3 ١٢٠ 

؟ 5   اأكتب عدداً جُذره التربيعيُّ يساوي جذَره التكعيبيَّ
 

٦   مكعٌب حجُمُه ٢٧سم3 . اأجُد:

اأ( طوَل حرِفه.                      ب( ِمساحَة اأحِد اأْوُجِهه.

ج( ما العلاقُة بين طوِل حرِفه وِمساحِة اأحِد اأوُجِهه؟

٧    اأجد قيمة ما ياأتي:

اأ( ٤3 + ٢   ٤9  + 5 3   ٢٧             ب(   ٢٤,3

8    اأقارن بين القيمة التقديرية لكل من:

٦٠٠   3  ، 58       

مشروعي
 ُيكلَُّف الطلبُة ِضْمَن مجموعاٍت بوْضُع خطَِّة عمٍل تَتضّمُن ما ياأتي:

- ُصنع مكّعباٍت خشبّيٍة بحجم )١٠٠٠سم3( )ِمقلمة(؛ لوْضِع اأقلاٍم فيها على الِمقعِد. 
- حساب اأبعاِد هذه المكعباِت، وحساَب التَّْكلَُفِة بسؤاِل نّجاٍر حول ذلك، ثم 

توضيَح اآلّيِة جْمِع النُّقوِد، ودْفِع تكاليِفها.

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/al2sos.htmlروابط تعليمية
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/

اأقيم ذاتي:

آتية  اأداء المهارات الواردة خلال هذه الوحدة بكتابة اأحد التقديرات ال� اأصف قدرتي على 
)مرتفع، متوسط، دون المتوسط( اأمام كل مهارة من المهارات الواردة في صفحة 3.
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الَوحدة 
الهندسُة والقياُسالثّانيُة

 اأتاأّمُل الصورَة، ثّم اأسّمي ال�أشكاَل الهندسّيَة التي تظهُر في الحديقِة.       

٢
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نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ

قادرين على توظيف ال�أشكال الهندسية في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

تعرُّف رسم مثلٍث بشروٍط معّينة.  .١

التعرُُّف اإلى خواص المثلّثْين متساوي ال�أضلاع ومتساوي الساقْين.  .٢

استنتاُج اأّن العموَد النازَل من راأِس المثلّث متساوي الساقْين ينّصُف القاعدة  .3

٤. التعرُِّف اإلى شبِه الُمنحرِف، ومتوازي ال�أضلاع، وخصائِص كلٍّ منهما.

5. التعرِف اإلى علاقِة متوازي ال�أضلاِع بكلٍّ مَن المستطيِل، والمعّيِن، والمربِّع.

٦. توظيِف خصائِص، شبِه المنحرِف، ومتوازي ال�أضلاِع في حلِّ مشكلاٍت حياتّيٍة.
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الدرُس 
رسم المثلّثال�أول

نش�ط عملّي )1(:

نتعــاوُن معــاً فــي رْســِم مثلـّـٍث باســتخدام الخْيــِط المشــدود؛ حيــُث يمكــُن تنفيــُذ النشــاط 
. فــي ســاحة المدرســة، اأو فــي غرفــِة الصــفِّ

نش�ط )2(:

آتية على شبكِة المربعات اأرسُم باستخداِم الِمسَطرِة المثلثاِت ال�

         مثلّث حادُّ الّزوايا          مثلّث قائُم الّزاوية        مثلّث ُمنَفِرُج الّزاوية       
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نش�ط )3(:

شــاهدْت لمــى مثلّثــاٍت مرســومٍة فــي اأحــد كُتــِب الّرياضيــاِت، كمــا فــي الشــكل المجاور، 
فســاألْت صديقَتهــا ليلى:كيــف اأرســُم مثلّثاً ؟ 

فقالْت ليلى: لِنرسْم معاً مثلّثاً، اأطواُل اأضلاِعه:٦سم، 5سم، 3سم.

 اأ( اأرسُم القطعَة المستقيمَة اأ ب وطولها ٦سم.

 ب( اأفتُح الِفْرجاَر بَفْتحِة 3 سم،

  واأركُِّز في النقطة ب واأرسُم قوساً.

أّول   جـــ( اأفتــح الِفرجــاَر بمقــدار 5ســم،اأركُّز فــي النقطة اأ، واأرســُم قوســاً يقطــُع القوَس ال�
فــي النقطــة جـ.

 د( اأِصُل بالِمسطرِة بين النِّقاط )اأ، جـ( ،)ب،جـ(؛ لنْحُصَل على المثلّث اأ ب جـ .

٦سم

3سم 5سم

اأ

جـ

ب
باأ

5سم

٦سم

3سم

اأ

جـ

ب
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نش�ط )٤(:

      اأكمــُل رســَم المثلـّـث س ص ع الــذي طــوُل اأحــِد اأضلاعــه ٤ ســم، وطــوُل كلٍّ مــن 
ضلعْيــه ال�آخرْيــن ٦ سم.)حســب الخطــوات الــواردة في نشــاط 3(.

المثلّث المرسوُم هو مثلث  الّزوايا            س       ٤سم      ص

 رسم مثلث اإذا علم قي�س زاويتين وطول ضلعهم� المشترك
نش�ط )5(:

     اأرسُم المثلَث اأ ب جـ فيه قياس الزاوية ب =٧٠ْ قياسا الزاوية جــ =٦٠ْ 

     وطول ب جــ = ٤سم.

آتية: لرسم المثلث اأتّبُع الخطواِت ال�

   اأ( اأرسُم ب جــ  طوله = ٤سم باستخدام الِمسطرة. 

             

                                ب     ٤سم       جـ

ْ٧٠ْ٦٠
ب

اأ

جـ
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   ب( اأرسُم الزاويَة ب = ٧٠ْ ثم اأرسُم الزاوية جـ = ٦٠ْ باستخدام المنقلة

 
   

                         ب              ٤ سم                جـ

   جـ( اأمدُّ بالِمسطرة ُشعاع َالزاوية جـ ، وُشعاع الزاوية ب ؛ ليتقاطعا في نقطة اأ حسب

          الرسم المرفق؛ لنحصَل على المثلث اأ ب جـ  

     
       ب                 ٤ سم                جـ  

نش�ط )6(:

       اأكمُل رسم المثلث س ص ع ؛ بحيُث يكوُن قياُس الزاوية ص= ١٠٠ ْ،

       وقياُس الزاوية ع = 3٠ ْ، ص ع = ٦سم

        

المثلُث المرسوم هو مثلث  الزاوية.   ص         ٦ سم            ع

ْ٧٠ْ٦٠

ْ٧٠ْ٦٠

اأ
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نش�ط )7(: رسُم مثلٍث اإذا ُعِلَم طول� ضلعين وقي�س الزاوية المحصورة بينهم�:

      اأرســُم المثلـّـث اأ ب جـــ الــذي طــوُل ضلعيــه:اأ ب = 5ســم، ب جـــ = ٦ســم وقيــاس 

الزاويــة ب المحصــورة بينهما =٦٠ْ  

 اأ( اأرسُم اأ ب بطول 5 سم باستخدام المسطرة.       
                  اأ          5سم        ب

 ب( استخدُم الِمنقلَة، واأرسُم الزاوية ب =٦٠ ْ 

 جـــ( اأُمــدُّ شــعاَع الزاويــة ب اإلــى جـــ؛ بحيــث ب جـــ = ٦ســم. ثــمَّ اأِصــُل بيــن النقطتيــن 
اأ، جــــ ليتكــّوَن المثلــث اأ ب جــــ كمــا فــي الشــكل.

جـ

باأ 5سم

٦سم

ْ٦٠

جـ

باأ 5سم

٦سم

ْ٦٠

جـ

باأ 5سم
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نش�ط )٨(:

اأكمــُل رســم المثلــث اأ ب جـــ ، فيــه: طــول اأ ب = 3 ســم ، وطــول اأ جـــ = ٤ ســم، 
وقيــاس الزاويــة المحصــورة بينهمــا٦٠ ْ.

       اأ           3 سم          ب

نش�ط تع�وني:

   تقوُم كلُّ مجموعة برسم مثلٍث قياُس زواياه:٦٠ ْ ، ٤٠ ْ، 8٠ ْ

   مقارنُة رْسِم كّل مجموعة برسم المجموعات ال�أخرى.ماذا تلاحظ؟
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تم�رين ومس�ئل:

ــى  ــّيٍة عل ــٍة هندس ــس ال�أساســي ، اأراَد رســَم زخرف ــي الصــف الخام ــٌب ف ١( ســامٌر طال
ــة للمدرســة، وذلــك بتكــرار رســم مثلــث متســاوي ال�أضــلاع. الجــدران الداخلّي

طوُل كّل ِضلٍع = ١٠سم. اأرسُم المثلث الذي سيقوُم سامٌر بتكرار رسمه.

٢( اأرسُم المثلث اأ ب جــ قائَم الزاوية في ب، الذي فيه: اأ ب = ٦سم،

    قياس الزاوية اأ = ٤٠ْ .

3( اأرسُم المثلث اأ ب جـ، فيه: قياس الزاوية ب = 8٠°، طول اأ ب= 3سم،

   طول  ب جـ = ٤سم.

٤( اأرسُم المثلث اأ ب جـ ، فيه: اأ ب = 5سم ، وقياس الزاوية اأ = ٤٠ْ ،

    وقياس الزاوية جـ = ١٠٠ْ  
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الدرُس 
خواصُّ المثلّثالثاني 

يضــمُّ المثلـّـُث الِفَلســطينيُّ مجموعــًة مــن المــدِن والقرى 

اأمّ  مدينــِة  فــي  وفــاُء  تســكُن  ِفَلســطيَن.  شــماِل  فــي 

ــْت  ــد ذهب ــث، وق ــِة المثلّ ــدِن منطق الفحــم، اإحــدى م

منــُذ الّصبــاِح الباكــِر مــَع والِدهــا؛ لزيــارِة عّمتهــا فــي 

مدينــِة كفــر قاســم، وبعــَد اأْن تنــاول� طعــاَم الغــداِء توّجهــا 

ــي  ــة، وف ــا الثّاني ــارِة عّمِته ــِة قلْنســوَة؛ لزي ــى مدين ــاً اإل مع

ــا اأمِّ الفحــم.  ــى مدينِتهم ــادا اإل ــاِء ع المس

بقطــع  التوصيــل  مــن  الناتــج  الشــكل  نســمي  مــاذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووالُدهــا؟  وفــاُء  زارْتهــا  التــي  المــدِن  بيــن  مســتقيمة 

لَــدى اآيــة مجموعــٌة مــن المثلّثــاِت المختلفــة، اأخذْتهــا ورتّبْتهــا فــي ثــلاِث مجموعــاٍت، كما في الّرســِم 

الُمْرفق.

نش�ط )1(:

نش�ط )2(:

المجموعة )3(المجموعة )٢(المجموعة )١(
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آتيِة، من حيث اأطوال ال�أضلاع: اأكتُب نوَع كلِّ مثلِّث من المثلّثاِت ال�

المثلّثــاُت الُمْرَفــُق رســُمها جميُعهــا متســاويُة ال�أضــلاع ، نعمــُل فــي مجموعــاٍت، ونقيــُس زوايــا كلِّ 

مثلّــٍث مــن تلــك المثلّثــاِت، ونكتــُب النتيجــَة فــي الفــراغ ؟

ماذا األ�حظ؟ ___________________________________________________

∠ م = ____________ ∠ س = ____________   ∠ اأ = ____________  

∠ ن = ____________ ∠ ص = ____________   ∠ ب = ____________  

∠ و = ____________ ∠ ع = ____________   ∠ جـ = ____________  

نش�ط )3(:

نش�ٌط عمليٌّ )٤(:

اأن�قُش: ما الخاصّيُة التي اْعتمدْت عليها اآيُة في تصنيِف المثلّثاِت الّسابقة ؟  

*  للمعلم : قياس زاوية س : ∠ س
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اأتعلّم:

. o جميُع زوايا المثلِّث متساوي ال�أضلاِع متساويُة القياس،  وتساوي كلٌّ منها ٦٠

اأتعلّم:

قياس زاويتّي القاعدة في المثلّث متساوي الساقْين متساويتان.

في المثلِّث المجاور: 

جـ =  ______ ب = ______، ∠ ∠ اأ = ______ ، ∠

نش�ط )5(:

ــِة باْســتخداِم  ــا المطلوب ــاَس الّزواي ــاُت المرســومُة بالّشــكِل المجــاوِر متســاويُة الســاقْين. اأجــُد قي المثلّث

الِمنقلــِة، واأكُتُبهــا فــي الفــراغ ؟

نش�ٌط عمليٌّ )6(:

∠ س = __________ ∠ ب = __________     

∠ ص = __________ ∠ جـ = __________     

ماذا األ�حظ؟ ___________________________________________________
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اأتعلّم:

تختلُف قياساِت الّزوايا في المثلِّث مختلِف ال�أضلاع.

رسمْت نوُر على دفتِرها المثلَّث متساوي الساقْين اأ ب جـ، كما في الّشكِل المجاور، ما قياُس كلٍّ 
من زاويتّي القاعدة ب، جــ ؟ 

-  مجموع زوايا المثلث = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أنّهما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  زاوية ب = زاوية جـ ؛ ل�

-  مجموع قياس الزاويتْين  ب ، جـ  =١8٠˚ - ـــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ

-  قياس زاوية ب = قياس زاوية جـ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ÷ ٢ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باْستخداِم الِمنقلِة، اأجُد قياَس زوايا المثلِّث المجاور، واأكمُل الفراَغ فيما ياأتي:

-  نوع المثلث اأ ب جـ من حيث ال�أضلاع هو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-  ∠ اأ =  ـــــــــــ ،  ∠ ب =  ـــــــــــــ ، ∠ جـ =  ـــــــــــــ 

 ماذا األ�حظ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما العلاقُة بين زوايا المثلّث مختلِف ال�أضلاع، في الشكل المجاور؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتية:  في دفتري، وباستخدام الِمسطرِة والفرجار، اأحاوُل رسَم مثلٍّث فيه المعطياُت ال�

اأ( المثلّث اأ ب جـ الذي فيه اأب = 5سم ، ب جـ = ٦ سم ، اأ جـ = ٤ سم. 

ب( المثلّث س ص ع، والذي فيه س ص = 8 سم ، ص ع = 3 سم، س ع = ٢ سم.

نش�ط )7(:

نش�ط )٨(:

نش�ط )٩(:

نش�ط )10(:

˚



٤٠

اأن�قُش: النتيجة التي حصلُت عليها مع زملائي في الّصّف.

آتــي اأطــوال قطــع خشــبية، اأقــوُم بالتعــاون مــع  يوضــح الجــدول ال�
زملائــي فــي المجموعــة بتشــكيل المثلـّـث بالقياســات المطلوبــة،  

وكتابــِة النتائِج )١(:

نش�ٌط عملّي )11(

هل يمكُن تشكيُل المثلّث بهذه القياسات؟اأطوال اأضلاِع المثلّث 

نعم )انظر الرسم اأعلاه( 5 ،  ٦ ،  ١٧
٢ 5 ، 9 ، ٢

39 ،  ٢  ، ٧
٩ ٤ ،  7   ،  3

5   3   ،  2 ، 6

اأن�قُش: العلاقة بين طوِل اأطوِل ضلٍع في المثلّث ومجموِع طولي الضلعْين 

ال�آخرْين، في كّل حالٍة من الحال�ت الّسابقة.

( اأمام مجموعِة اأطواِل المثلّث التي تصلُُح لرسم المثلّث )٢(: اأضُع اإشارَة )

١ ـ )    (   ٢، ٦ ، ٧  ، نتحّقُق من القاعدة  ٢+ ٦ < ٧  

٢ ـ )    (   ٤ ، ٦ ، ٢، نتحّقُق من القاعدة ـــــــــــ + ٤       ـــــــــــ  

3ـ  )    (  ١٦، ٦، 9 ، اأتحًقُق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ـ  )    ( ١١، ١٤، ١8 ، اأتحّقُق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5. )    ( 3 ،  ٧ ، ٧ ، اأتحّقُق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  للمعلّم: اإعداُد قطٍع من الكرتون المقّوى على اأطواٍل مختلفٍة، وتوزيِعها على الطلبة.

)٢(  للمعلم : ال�كتفاء بالضلعْين القصيرْين في التحّقِق من القاعدة )مجموُع الضلعْين القصيرْين اأكبُر من الضلع الثّالث(.

نش�ط )12(:

اأتعلّم:

في المثلّث يكوُن مجموُع طولّي كّل ضلعْين اأكبَر من طوِل الّضلِع الثّالث.

٧

٦5



٤١

تم�رين ومس�ئل:

آتية )دون اْستخداِم الِمنقلة(، موّضحاً الحّل: اأِجُد قياَس الزاويِة المجهولِة في المثلّثاِت ال�  )١

آتيِة تصلُح اأطوال�ً لرسِم اأضلاع المثلّث: ـ اأّي المجموعاِت ال�  )٢

٦، 8، ١١      ب (   8، 3 ، 5     جـ(   ٦، 9 ، ١٤      د (   ١٤، 9، 3   اأ( 

تريــُد عبيــُر اأّن ترســَم المثلّــَث اأ ب جـــ، الــذي فيــه اأب = ١٠ ســم ، ب جـــ = ٦ ســم ،       )3

ــوال، موّضحــاً الســبب.  ــذه ال�أط ــِث به ــمِ المثلّ ــن رس ــرُ م ــتتمكّنُ عبي ــل س جـــ اأ = ١5ســم، ه

اأطــواِل  لمثلــٍث، جميــُع  تخطيطّيــاً  رســماً  يونــس  رســَم   )٤

اأضلاِعــِه اأعــداٌد صحيحــٌة، ُعِلــَم فيــه طــول� ضلعْيــن، كمــا 
فــي الّشــكِل المجــاور. اأكتــُب طــول�ً ممكنــاً للّضلــِع الثّالث، 

ــه.  ــدت علي ــذي اعتم ــاً الســبَب ال موّضح

فــي المثلـّـِث المجــاوِر قــاَس محّمــٌد الزاويــة اأ،  فوجــَد اأنّها تســاوي   )5
o٦٠، مــا قيــاُس كل مــن الزاويتْيــن ب، جـــ ؟ مع توضيح خطواِت 

الحــّل. ومــا نــوُع هــذا المثلّث؟

اأخــرَج  ســامٌر مثلّثــاً متســاوي الســاقْين مــن علبــِة الهندســة، وقــاَس اإحــدى زاويتــّي القاعــدِة،   )٦
ــن؟ ولمــاذا ؟   ــن المتبقّيتْي فوجــَد اأّن قياَســها يســاوي o٤5 ، مــا قيــاُس الزاويتْي

˚

˚

˚

˚



٤٢

رســمْت اآل�ُء المثلـّـَث اأ ب جـــ الــذي فيــه اأب = 5 ســم ، ب جـــ = 8 ســم ، اأجـــ=٧ ســم،   )٧

ــاذا؟  ــاأت؟ ولم ــْت اآل�ُء اأم اأخط ــل اأصاب ــْت اأّن ∠ اأ = ∠ ب ، ه وقال

أولــى ٢5 ســم، وطــوُل الثّانيــِة ٤٠ ســم، تريــُد اأْن  لَــدى سوســَن عصــوان خشــبّيتان، طــوُل ال�  )8

تختــاَر عصــاً ثالثــًة لتشــكيِل مثلّــث، اأجــُد عــدداً صحيحــاً ُيمثّــُل كلَّ حالــٍة فيمــا ياأتــي، مــع 

التفســير: 

اأقصُر طوٍل ممكن للعصا الثّالثة. اأ( 

اأطوُل طوٍل ممكن للعصا الثّالثة.  ب( 

طــوُل العصــا الثّالثــة، اإذا كاَن طولُهــا اأكبــَر مــن ٢5، واأقــلَّ مــن ٤٠، ويقبــُل القســمَة علــى كلٍّ  جـ( 

مــن: ٢، 3، 5 معــاً . 

 اأفكُر: 

٩( لَــدى عبــِد الّرحيــِم ســلٌك مــن الحديــد، طولـُـُه 5١ ســم، يريــد اأن يعمــل منهــا شــكلاً 

نوُعــه:  مثلّــٍث  ل�أضــلاِع  اأطــواٍل صحيحــٍة  اْختيــار  فــي  الّرحيــم  عبــَد  اأســاعُد  مثلثيــاً 

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متساوي ال�أضلاع:  ـــــــــــ ، ـــــــــــــ ، ـــــــــــــ؛ ل� ١ـ 

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متساوي الساقْين:   ـــــــــــ ، ـــــــــــــ ، ـــــــــــــ؛ ل� ٢ـ 

أّن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3ـ مختلف ال�أضلاع:   ـــــــــــ ، ـــــــــــــ ، ـــــــــــــ؛ ل�



٤3

الدرُس 
المثلّث متس�وي الس�قْينالثالث 

تَُعــدُّ ال�أهرامــاُت التــي بناهــا الفراعنــُة الِمْصريـّـون واحــدًة مــن عجائــِب 
الّدنيــا الّســْبع، شــاهَد ضيــاُء فيلمــاً يتحــّدُث عــن ال�أهرامــاُت، ولفــَت 

أوُجــُه الجانبّيــُة لهــذا المبنــى الّضْخــم. انْتبــاَه ضيــاِء ال�

ما اْسُم الّشكِل الهندسّي لكلِّ جهٍة من جهاِت الهرِم الجانبّية؟ ــــــــــــــــــــــــــ

ما نوُعه من حيث ال�أضلاع ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اأتاأّمُل الّشْكَل المجاوَر، و اأكمل الفراغ :

اأ-  نوع المثلِّث اأ ب جـ من حيث ال�أضلاع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ـ  اأ د عمود نازل من اأ على ب جـ .
جـ ـ اأِجُد باْستخداِم الِمسطرة  ب د = ـــــــــــــــــــــــــ،  جـ د = ـــــــــــــــــــــ

نش�ط )1(:

نش�ط عملّي )2(:

نش�ط عملّي )3(:

األ�حظ:  في المثلِّث اأ ب جـ الُمْرفِق رسُمه، اأ هـ عمود على ب جـ  

اأنقــُل المثلـّـَث اأ ب جـــ علــى ورقــٍة خــارَج الكتــاب، ثــّم اأقــوُم بقــصِّ المثلـّـِث 
اأ ب هـــ، واأطابُقــه علــى المثلـّـث اأ جـــ هـ .

ما العلاقُة بين طوِل ب هــ  وطول جـ هـ ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا األ�حظ؟ ___________________________________________________

* للمعلّم: نقل رسم المثلث في نشاط )٢( على ورقة خارجّية، وتنفيذ النّشاط في مجموعات.

د



٤٤

في المثلِّث س ص ع المجاور، طوُل ص ع = ١٠ سم ، ما طوُل كلٍّ من:

ص د = ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ، د ع = ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) لماذا ؟ (

نش�ط )٤(:

اأتعلّم:

العموُد النازُل من راأِس المثلّث متساوي الساقْين على القاعدِة ُينّصُفها.

د

في المثلِّث س ص ع المجاوِر:

ما قيمة كلٍّ من : ∠ ١ ، ∠ ٢؟ 

- ماذا تلاحظ ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نش�ط )6(:

˚˚

في المثلِّث الُمرَفِق رسُمه، اأهـ عموٌد على ب جـ .

اأنقُل المثلَّث اأ ب جـ على ورقة، ثّم اأقوُم بمطابقِة

المثلّث اأ ب هـ على المثلّث اأ جـ هـ .

- هل اأ هـ ُيمثُّل محوَر تماثٍُل في المثلّث اأ ب جـ ؟

نش�ط عملّي )5(:

˚˚

اأتعلّم:

العمود النازل من راأس المثلث متساوي الساقين على القاعدة ينصف زاوية الراأس.



٤5

تم�رين ومس�ئل:
رسمْت مروة المثلَّث المجاوَر، واأنزلْت العموَد  )١

اأ د علــى القاعــدِة ب جـــ . اعتمــاداً علــى خــواّص المثلـّـث متســاوي   
ــن :د جـــ ، ب جـــ  ؟. ــوَل كلٍّ م الســاقْين، اأجــُد ط

قــاَم حمــٌد بقــصِّ مثلـّـٍث مــن الكرتــون المقــّوى اإلى   )٢ 
مثلثْيــن قائمــّي الزاويــة؛ كمــا فــي الّشــكل الُمرَفــق. 
اأجــُد طــوَل قاعــدِة كلٍّ منهمــا، اإذا كان طــوُل 
ــَل القــصِّ يســاوي ٢5 ســم ؟  ــِث قب قاعــدِة المثلّ

في الّرسِم المجاوِر، المعّين اأ ب جـ د ،   )3
ما قيمُة كلٍّ من: 

∠ ب جـ اأ ، ∠ ب اأ جـ، مع توضيح الّسبب؟    

اأجــُد  الّســاقْين،  متســاوي  مثلّــٍث  خــواّص  علــى  اعتمــاداً   )٤
قيــاَس الّزوايــا المجهولــِة، فــي الّشــكِل المجــاور، مــع توضيــِح 

الّســبب؟

 اأفكُر: 

5( كيف اأشكُّل بالقّص مستطيلاً من مثلٍّث متساوي الساقْين؟

˚

˚



٤٦

الدرُس 
ِمس�حة المثلّثالّرابع 

نش�ط )1(:

       الصورُة المجاورُة هي صورُة اإحدى اإشاراِت الُمروِر:

شارة يشبُه شكَل    شكُل ال�إ

  كيف ُيمكُن حساُب ِمساحِة هذا المثلث؟

نش�ط )2(:

آتيِة، واأناقش:  اأتاأّمُل المثلّثاِت ال�

   اأ( فــي المثلــث حــاّد الزوايــا اأ ب جـــ المرســوم بالشــكل 
آتــي، نســّمي الضلــع ب جـــ قاعــدة المثلــث، ونســّمي  ال�

القطعــة المســتقيمة اأ د ارتفــاع المثلــث.  

 ب( في المثلث س ص ع القائِم الزاوية في ص والمرسوم بالشكل 
آتــي، نســّمي ضلــَع القائمــة ص ع قاعــدة المثلــث، ونســّمي ضلــع  ال�
القائمــة الثانــي س ص ارتفــاع المثلــث. كذلــك ُيمكــن اأْن نســّمَي 

س ص قاعــدة المثلــث، ونســمي ص ع ارتفــاع المثلــث.

  جـ( في المثلث ُمْنفِرِج الزاوية م ن و بالشكل 
المجــاور، نســّمي الضلــع ن و قاعــدة المثلــث، 
ــى  ــَة عل ــتقيمة م ي النازل ــَة المس ونســّمي القطع

امتــداد القاعــدة ن و ارتفــاع المثلــث.

اأ

جـب
د

س

عص

م

ن
يو



٤٧

نش�ط )3(:

آتية:        اأكتُب اسَم كلٍّ من القاعدة وال�رتفاع للمثلث اأ ب جـ في الحال�ت ال�

         القاعدة اأ جـ       

         ال�رتفاع 

       

        القاعدة                   القاعدة: )ب جـ( اأو 

            ال�رتفاع                ال�رتفاع  اأو  )ب جـ(

اأ

ب
جـ

د

اأ

ب
جـ
م

جـاأ

ب

اأتعلّم:

الضلـع  علـى  المثلـث  راأس  مـن  النـازُل  العمـوُد  المثلث:هـو  ارتفـ�ع   
امتدادهـا. علـى  اأو  المقابل)القاعـدة(، 

ــى  ــاُع، اأو عل ــه ال�رتف ــزُل علي ــذي ين ــِث ال ــُع المثل ــو ضل ــدة المثلث:ه  ق�ع
ــه. ــل ل ــراأس المقاب ــداده مــن ال امت



٤8

نش�ط )٤(:

      اأجُد ِمساحَة المثلِث الظاهِر في مقدمة سطح المنزل:

× طول القاعدة × ال�رتفاع
١
٢ ِمساحة المثلث =

 ×  × ١
٢  =                

                =  م٢

نش�ط )5(:

اأجُد مساحة المثلث المجاور:
 ×  × ١

٢
مساحة المثلث =

 ×  × ١
٢

 =                
                =  سم٢

٦سم
١٠سم

8سم

اأتعلّم:

١ طول القاعدة × ال�رتفاع
٢ ِمساحُة المثلث = 



٤9

تم�رين ومس�ئل:

١( اأجد مساحة المثلث اأ ب جـ في ال�أشكال التالية:

١٠سم

٦سم

اأ

جـب

اأ

دجـب ٤سم

٧سم

٦سم

٤سم

اأ

جـب

٢( اأملاأ الفراَغ في الجدول ال�آتي معتمداً على البيانات المعطاة لمثلثات مختلفة:

مس�حة المثلثطول الق�عدة × ال�رتف�عال�رتف�عطول الق�عدة

 سم3٢سم٤سم

 سم٤٢سم٦سم

الحلوى.كم  من  قطعٍة  نصَف  المجاور  المثلُث  ُيمثُّل   )3

قطعًة كاملًة من الحلوى ُيمِكُننا الحصوَل عليها من النوع 
نفسه من صينّية حلوى مربعة الشكل ِمساحتها ٢3٠٤سم ٢؟   

8سم

8سم



5٠

5( اأجُد مساحَة قطعِة ال�أرِض المبّينِة في الشكِل المجاور، علماً باأّن طوَل القطعة

    المستقيمة  اأ جـ  = ١٠ م.

اأ

3٠م 8م

جـ

ب

د

ن

مثلـّـٌث قائــُم الزاويــة، ِمســاحُته ٢٤ ســم٢،  فــاإذا كاَن طــوُل الّضلــِع المقابــِل   )٤

للقائمــة يســاوي ١٠ســم، وطــوُل اأحــِد ضلعــّي القائمــِة ٦ ســم. اأجــُد: 

      اأ( طوَل الّضلع الثّالث.  

ب( نوَع المثلّث من حيث ال�أضلاع.   



5١

   نش�ط )1(:

ـُل ســطُح كلٍّ منهــا  قــام نّجــاٌر بُصْنــِع مجموعــٍة مــن الطــاول�ت، يمثِـّ
شــكلاً رباعّيــاً، كمــا فــي الصــورِة المجــاورِة، مــا خصائُص هذا الشــكل؟ 

ومــا علاقُتــه بال�أشــكال الرباعّيــِة ال�أخــرى التــي تعّرفنــا عليهــا ســابقاً؟
   نش�ط )2(: 

آتية:    اأنظُر اإلى الّشكِل المجاوِر، واأجيُب عِن ال�أسئلِة ال�
أنّهما ل�يلتقيان    ١. الضلعاِن المتقابلاِن اأ د ، ب جـ  متوازيان؛ ل�

    مهما اْمتّدا.
٢. الضلعــان المتقابــلان اأ ب ، ج د  غيــر متوازيْيــن؛

أنّهمــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.      ل�
ى الّشكُل المجاوُر اأ ب جـ د )شبه منحرف(.      ُيسمَّ

3. الضلعان اأ ب، د هـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإذن الشــكل
    اأ ب هـ د )شبه منحرف( اأيضاً.

اأتعلُم:

 شــبه المنحــرف: هــو شــكٌل رباعــيٌّ 

فيــه ضلعــان متوازيــان.
ياِن  ُيســمَّ المتوازيــ�ن  الضلعــ�ن   

المنحــرف. شــبه  ق�عدتــّي 

ــ�قّي  ــّميان س ــران ُيس ــ�ن ال�آخ  الضلع

ــبه المنحــرف. ش

ساق١

القاعدة ١

القاعدة ٢

ساق٢

هـ

د اأ

جـب

الدرُس 
ِشْبُه الُمْنَحِرفالخامس 



5٢

   نش�ط )3(:

آتيــة، واأكتــُب الســبَب  ( داخــل الّشــكل الــذي يمثـّـُل شــبَه منحــرٍف مــن ال�أشــكال ال� اأضــُع اإشــارَة )
فــي _______:

    
 

_______           _______          _______        _______         _______      
   نش�ط )٤(:

آتي اأكمُل بكتابِة اأسماِء ال�أضلاع لكلِّ شبِه منحرف مرسوٍم داخل الجدول: في الجدوِل ال�

س�ق� شبه المنحرف ق�عدت� شبه المنحرف الشكل

اأد ، ب جـ

ل

ص

ع

س

س

ن

ص

ع

ب

اأ

جـ

د
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تم�رين ومس�ئل:

آتية: ُر بقلمي حول شكِل شبِه المنحرف، في كلِّ صورٍة من الّصوِر ال�  )١( اأَمرِّ
   

)٢( اأكمــُل الرســَم باســتخدامِ الِمســطرة؛ ل�أحصــَل علــى شــكِل شــبِه المنحــرف فــي كلٍّ مّمــا 
ياأتــي:

   

 
آتــي. اأقــص الشــكل للحصــول  ــٌة علــى شــكِل شــبه منحــرف كمــا فــي الشــكل ال� )3( كرتون

علــى شــبه منحــرف:
- هل يمكن اأن اأقص بطريقة اأخرى؟ 

  اأوضح ذلك عملياً.

* للمعلم توفير المواد اللازمة لتنفيذ النشاط عملياً.
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  نش�ط عملّي* )1(:

اأتعاوُن واأفراَد مجموعتي في لصِق كلِّ شــكٍل من النّوع نفِســه من ال�أشــكال )١( ، )٢(، )3( بجانب 
بعِضهــا البعــِض؛ للحصــول علــى رســوٍم زخرفّيٍة، ثّم مقارنــِة النتائِج التي نحصُل عليها.

 

            الشكل )١(                          الشكل )٢(                                   الشكل )٢(

  نش�ط )2(: 

اعتماداً على شكِل شبِه المنحرف ال�آتي، اأتعاوُن وزميلي في اإكمال الفراغ فيما ياأتي:
ملاحظة: " استخدام الِمسطرة والِمنقلة للقياس ".

الشكل شبه المنحرف س ص ع ن

س

عص

ن اأجُد طوَل ساقّي شبِه المنحرف:
س ص= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ع ن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل هما متساويان؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قياس زاوية س = ـــــــــــــــــــــــــــــ، قياس زاوية ن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل هما متساويتان؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

قياس زاوية ص = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، قياس زاوية ع = ــــــــــــــــــــــــــــــ
هل هما متساويتان؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اأرسُم الُقطريِن: س ع ، ص ن.
 س ع = ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، ص ن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما العلاقُة بين طوليهما؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمعلـّـم: اإعــداد بطاقــات ملونــة بلونيــن كمــا فــي الشــكل ١ و ٢ لشــبه منحــرف متســاوي الســاقين، وشــبه منحــرف غيــر متســاوي الســاقين، ٢٠ 
شــكلاً مــن كل نــوع، كماهــو مبّيــٌن اأعــلاه، لملاحظــة الفــارق بيــن الزخرفتيــن: لمتســاوي الســاقين وغيــر متســاوي الســاقين.

اأن�قــُش: هــل هنــاك فــرٌق فــي الّرســم الزخرفــّي الناتــِج مــن الشــكلْين: )١( و )٢(؟ مــا 
الفــرُق بيــن رســِم ال�أشــكاِل فــي )١( و )٢(؟

الدرُس 
خصائُص شبِه الُمْنَحِرفالسادس 
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   نش�ط )3(: 

يمِســُك اأســامُة بقطعــٍة مــن البلاســتيك علــى صــورة شــبِه منحــرف متســاوي 

الســاقين، والشــكل المجــاور )اأ ب جـــ د( تمثيــٌل لــه، فــاإذا كان قيــاُس الزاويــة 

اأ = o٤٠، فمــا قيــاُس كلٍّ مــن الّزوايــا: ب، جـــ، د؟

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. - قياُس زاويِة د = o٤٠؛ ل�

- قياس زاويِة ب = ـــــــــــــ، وزاوية جـ = ـــــــــــــــــ.

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ل�

   نش�ط )٤(: 

رسمْت نوُر شبَه المنحرف متساوي الساقين المجاور، وقامت برسم القطر س ع.

اأكمُل الفراَغ فيما ياأتي، مع ذكر السبب:

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ن ع = 5سم؛ ل�

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. طول القطر ص ن = ــــــــــــــــــــــــــــ ؛ ل�

اأن�قُش: كم عدُد محاوِر التماثِل في شبِه المنحرِف متساوي الساقْين؟

س

عص

ن

٦سم 5سم

اأتذكُر:
قياســـات  مجمـــوع 
لشـــــكل  ا يـــــــا  ا زو
.o3٦٠ عـــي= با لر ا

ــرٍف  ــاقّي شــبه المنحــرف ُيسّمى"شــبَه منح ــول� س ــاوى ط  اإذا تس

متســاوي الســاقْين".

 اإذا تســاوت زاويتــا القاعــدة فــي شــبه المنحــرف ُيســّمى "شــبه 

منحــرٍف متســاوي الســاقْين".
ــي شــبِه المنحــرف "شــبه منحــرٍف  ــن ف  اإذا تســاوى طــول� القطري

متســاوي الســاقْين"

اأتعلُم:



5٦

  نش�ط )5(: 

ــا  ــٍة مســتطيلِة الشــكِل، وعندم ــٍه ملّون ــن كرتون ــيٍّ م ــْت اآل�ُء بقــصِّ جــزٍء جانب قام

انتهــت مــن ذلــك، بقــي لديهــا شــكُل شــبِه المنحــرِف الظاهــِر رســُمه فــي الشــكل 
المجــاور س ص ع ن، والــذي فيــه:

قياس زاوية س = 9٠ ْ وقياس زاوية ص = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ُيسّمى شبُه المنحرف س ص ع ن شبَه منحرٍف قائِم الزاوية.

س

عص

ن

 شــبُه المنحــرِف قائــُم الزاويــة: هــو شــبُه المنحــرِف الــذي تكــوُن فيــه اإحــدى زاويتــّي القاعــدة 

تســاوي 9٠ْ .

اأتعلُم: 

ــة  ــِه مــن الورق ــذي قامــْت اآل�ُء بقصِّ ــابِق، مــا الجــزُء ال ــُش: فــي النشــاِط الّس  --اأن�ق
ــة؟  ــِم الزاوي المســتطيلة، حتــى حصلــْت علــى شــبِه المنحــرِف قائ

   نش�ط )6(: 

ُر اإجابتي. في شبه المنحرف قائِم الزاوية المجاور، ما قياُس الّزاوية )ن(؟ اأفسِّ
مجموُع زوايا الشكل الرباعي = ــــــــــــــــ

قياس زاوية ن = 3٦٠ ْ – ) ــــــــــ + 9٠ ْ + ــــــــــــ ( 

              = ــــــــــــ – ـــــــــــــ = ــــــــــــــــــ 

س

عص

ن

ْ ١٢٠

لديَّ شبه منحرف متساوي الساقين.هل يمكن اأن اأصنع منه شبه منحرف قائم الزاوية؟ 
ح اإجابتي عملياً. اأوضِّ

 اأفكُر:
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   نش�ط )7(: 

آتية: ما الشكل الناتج في الحال�ت ال�

١- شبه منحرف متساوي الساقين اإحدى زواياه قائمة، فاإن الشكل الناتج

   يسّمى  ــــــــــــــــــــــــــــ اأو  ــــــــــــــــــــــــــــ.

٢- شبه منحرف متساوي الساقين وزاويتي القاعدة غير متساويتين فاإن الشكل الناتج 

   يسّمى  ــــــــــــــــــــــــــــ اأو  ــــــــــــــــــــــــــــ.

3- شبه منحرف متساوي الساقين قطراه ينصف كل منهما ال�آخر، فاإن الشكل الناتج

   يسمى ــــــــــــــــــــــــــــ اأو  ـــــــــــــــــــــــــــ اأو ــــــــــــــــــــــــــــ اأو  ــــــــــــــــــــــــــــ.
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تم�رين ومس�ئل: 
)١( اأكمُل رسَم شبِه المنحرِف في كلٍّ مّما ياأتي، َوفَق المطلوب:

 )شبه منحرف(       )شبه منحرف متساوي الساقين(      )شبه منحرف قائم الزاوية(      

)٢( يملــُك اأبــو مــرواَن قطعــَة اأرٍض علــى شــكِل "شــبه منحــرف متســاوي الســاقْين"، قــاَم ببناِء 

ســوٍر حــول اأرِضــه، فــكان طولـُـه 9٠م، علمــاً بــاأّن طولــّي القاعدتْيــن المتوازيتْيــن ١5م، 35م. 

مــا طــوُل كلٍّ مــَن الّضلعْيــِن ال�آخرْيــِن فــي قطعــِة ال�أرض؟ 

)3( فــي الشــكل المجــاور اأ ب جـــ د، مــا مجمــوع قياســي زاويتــي 

اأ ، د؟

)٤( شبه منحرف اإحدى زواياه قائمة، ما مجموع قياس الزوايا الثلاث ال�أخرى؟ 
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    نش�ط )1(: 

قامــْت اأمُّ خالــٍد بُصْنــِع َطَبــٍق مــن الَحلــوى، قطّعْتــُه اإلــى ِقَطــٍع كمــا 
فــي الصــورة المجــاورة. مــا اْســُم الّشــكِل الــذي يمثِّلـُـُه ســطُح قطعــِة 
الَحلــوى الواحــدِة؟ هــل هــو: مســتطيٌل، اأم مربــٌع، اأم معّيــٌن؟ اأم اأّن 

لــه اســماً اآخــر؟ 

   نش�ط )2(:

األ�حُظ الّشَكل المرسوَم، واأجيُب عِن ال�أسئلِة التي تليه: 
 

اأ( الضلُع اأ د يبُعُد عن الّضلِع ب جـ ــــــــــــــــــــــــ وحدة، وهما ل� يلتقيان مهما اْمتّدا.

ب( الضلُع اأ ب يبُعُد عن الّضلع د جـ مسافًة ثابتًة، وهما اأيضاً ل� يلتقيان مهما اْمتّدا.
الضلُع اأ ب يوازي الضلَع د جـ.

والضلُع اأ د ــــــــــــــــــــــــــ الضلَع ب جـ.
 

اأتعلُّم: 

 متــوازي ال�أضــلاع: هــو شــكٌل رباعــيُّ فيــه كلُّ ضلعْيــِن متقابِلْيــِن متوازيــان.

اأتذكُر:
المستقيم�ن المتوازي�ن

ــذان  ــان اللّ همــا الخطّ
ل� يـلـتـقـيـــــان مـهــمــا 

اْمتــّدا.

الدرُس 
متوازي ال�أضلاعالسابع 
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      )      (                            )      (                     )  (      

 )      (                               )      (               

 :*)   نش�ٌط )٤( )نش�ٌط عمليٌّ

يجــاد كلٍّ مّمــا ياأتــي، اعتمــاداً علــى  اأتعــاوُن مــَع اأفــراِد مجموعتــي؛ ل�إ

ــوازي ال�أضــلاع اأ ب جـــ د. ــاوِر لمت ــم المج الرس

١ـ نقيُس اأطواَل ال�أضلاِع المتق�ِبَلِة في متوازي ال�أضلاع، ماذا نلاحظ؟ 

٢ـ نقيُس الّزواي� المتق�ِبَلِة في متوازي ال�أضلاع، ماذا نلاحظ؟ 

3ـ نقيُس طولْي القْطرْين، ماذا نلاحظ ؟

٤ـ نقيُس كلاً مْن: اأم ، جـ م وكلاً من ب م ، د م، ماذا نلاحظ؟

 : اأتعلمُّ
 خصائُص متوازي ال�أضلاع: 

١( كلُّ ضلعْيِن متقابلْيِن متساوياِن في الطّول.
٢( كلُّ زاوَيتْيِن متقابلتيِن متساويتاِن في القياس.

ُف كلٌّ منهما ال�آخَر. 3( قُْطراُه ُينصِّ

   نش�ط )3(:

ُر اإجابتي شفوياً: ( تحت الشكل الذي يمثُِّل متوازي اأضلاٍع فيما ياأتي، واأفسِّ اأضُع اإشارَة )

* ملاحظة للمعلّم: يمكُن القياُم بهذا النشاط على شكل مجموعات،من خلال نقِل النشاط اإلى ورقِة عمٍل خارج الكتاب(.



٦١

   نش�ط )5(: 

ــِة  نــًة علــى شــكِل متــوازي اأضــلاٍع، لحصَّ اأحضــرْت ســحُر ورقــًة ملوَّ

ــِة. التربيــِة الفنيَّ

يمثِّلُها الشكُل الُمْرَفُق: اأ ب جـ د.
اعتماداً على خصائِص متوازي ال�أضلاِع، اأجُد قياَس كلٍّ مّما ياأتي:

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ١ـ طول الضلع ب جـ = 3 سم؛ ل�

أّن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢ـ قياس زاوية جـ = ـــــــــــــــــــــ؛ ل�

   نش�ط )6(: 

في متوازي ال�أضلاِع اأ ب جـ د المجاوِر، اإذا َعِلمت اأنَّ 

طوَل الُقطِر اأ جـ = ١٢سم، وطوَل القطر ب د = ١٤سم، اأجُد 

طوَل كلٍّ مّما ياأتي:

أنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب م = د م = ٧ سم؛ ل�
أّن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اأ م =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سم؛ ل�

اأ

جـب

د

م

٤سم

   نش�ط )7(: 

شــكََّل محّمــٌد مــْن ســلٍك طولـُـه ٢٤ســم متــوازي اأضلاٍع، فــاإذا كان 

طــوُل اأحــِد اأضلاِعــِه ٤ســم، فمــا طــوُل الضلــِع الُمجاوِر؟ 

مجموُع الضلعْيِن المجهولْيِن = ٢٤ – ) ٤ + ٤ ( 

                             = ــــــــــــــــــ  – 8 = ـــــــــــــــــــــــ. لماذا؟ 

طوُل الّضلِع الثّاني = ١٦ ÷ ـــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ. لماذا ؟



٦٢

المرّبع المعّين المستطيل الخ�صّية

كلُّ ضلعين متقابلين متوازيان

كلُّ ضلعين متقابلين متساويان 

جميُع اأضلاعه متساويٌة

كلُّ زاويتين متقابلتين متساويتان

ُف كلٌّ منهما ال�آخَر الُقطراِن ُينصِّ

الُقْطراِن متساويان

الُقطراِن متعامدان

جميُع زواياُه قوائم

ماذا نلاحظ؟ 

* للمعلم رسم شكل تخطيطي للاأشكال حيثما لزم خلال الوحدة.

   نش�ط )٨(:* 

لــكلٍّ مــَن المســتطيِل، والمعّيــِن، والمربــعِّ مجموعــٌة مــن الخصائــص، تشــترُك فــي بعِضهــا، وتختلــُف 
ــاَم  ( اأم ــارَة ) ــص، اأضــُع اإش ــن الخصائ ــٌة م ــِق مجموع ــي الجــدول الُمْرَف ــر. ف ــِض ال�آخ ــي البع ف

آتــي: ــِة التــي تَتحّقــُق فــي كلِّ شــكٍل مــَن ال�أشــكاِل الــواردِة فــي الجــدول ال� الخاصّي
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    نش�ط )٩(:
 

آتَي لمتوازيات ال�أضلاع، بوْضِع اإحدى الكلمات المناسبِة: اأكِمُل المخطََّط السهميَّ ال�
)معّين، مربّع، مستطيل( في الفراغ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوازي ال�أضلاع *

اإذا تساوت زواياه واختلفت اأضلاعه

اإذا تساوت زواياه

اإذا تساوت اأضلاعه وزواياه

اإذا تساوت اأضلاعه واختلفت زواياه

اإذا تساوت اأضلاعه

ر اإجابتي. هل كل شبه منحرف متوازي اأضلاع؟ اأفسِّ

اأفّكُر:

________________
* كل متوازي اأضلاع شبه منحرف
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تم�رين ومس�ئل:

ُق الّشرَط في كلِّ حالٍة مّما ياأتي: )١( اأكتُب اْسَم الّشكِل، اأو ال�أشكاِل التي تُحقِّ
اأ( متوازي اأضلاع زواياه قوائم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ب( شكٌل رباعيٌّ فيه كلُّ زاويتْيِن متقابلتْيِن متساويتان، وهذه الّزوايا نوعان: حاّدٌة ومنفرجٌة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

جـ ( متوازي اأضلاٍع زواياُه قوائم، واأضلاُعه متساويٌة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

o١١5

3سم

٤سم ب

اأ

جـ

د

م

في كل حالة.

اأنــواِع  ل�أحــِد  ســْطحاً  ُيمثِّــُل  ــكُل )س ص ع ن(  الشَّ  )3(
البــلاِط علــى شــكل متــوازي اأضــلاٍع، فــاإذا كاَن قيــاُس زاويــِة 
ــا متــوازي ال�أضــلاِع ال�أخــرى؟   س=o٤٠، فمــا هــو قيــاُس زواي

ــي.  ــُر اإجابت اأفسِّ

س

ص

ن

ع

o٤٠

)٤( تريــد تُقــى اأْن تصنــَع متوازيــاً للاأضــلاع مــن ِســلٍك معدنــيٍّ طولـُـُه 3٠ســم. اأســاعُد تُقــى 
ــلِك. )هنــاك اأكثــر مــن  فــي اْختيــاِر اأطــواِل ال�أضــلاِع؛ لُصْنــِع متــوازي ال�أضــلاع مــن هــذا السِّ

اإجابــة(.

)٢( في متوازي ال�أضلاِع المجاوِر، اإذا كان طوُل القْطر

 ًّ  اأ جـــ = ٦ســم، وطــول القطــر ب د = 3,5ســم، اأجــُد كلا
مّمــا ياأتــي:

طول اأد ، طول اأم ، قياس الزاوية اأ د جـ، مع ذكر السبب 
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جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي: ١   اأضُع دائرًة حول رمِز ال�إ  

آتيِة ينتمي متوازي ال�أضلاع؟ ١. اإلى اأيٍّ من ال�أشكال الهندسيِِّة ال�
اأ(المربّع.            ب( المعّين.          جـ ( المستطيُل.      د( شبه المنحرف.

٢. المعّيُن هو متوازي اأضلاٍع، ما الذي يتساوى فيه؟
اأ( اأضلاِعه.          ب( زواياه.           جـ( اأقطاِره.                 د( اأقطاِره واأضلاِعه.

3. ما الشكل الهندسي الذي ل� يمكن اعتباره متوازي اأضلاع؟
اأ( المربّع.           ب( شبه المنحرف.   جـ( المستطيل.             د( المعّين.

٤. ما الّضلعاِن المتوازياِن في شبِه المنحرف؟
اأ( الساقان.          ب( الُقطران.        جـ( القاعدتان .               د( الضلعان المتجاوران.

٢   في متوازي ال�أضلاِع المجاوِر اأجُد قياَس الّزوايِة ب اأ جـ ؟  
 

3   اإذا علمَت اأنَّ اأ ب جـ د شــبُه منحرف، فيه زاويتا اإحدى القاعدتْين متســاويتان، وكلُّ واحدة   
منهمــا تســاوي ١١٠ْ ، مــا قيــاُس كل مــن الزاويتْيــن المتبقيتْيــن؟ ومــا اْســُم شــبِه المنحــرِف الّســابق؟ 

o٢٠

جـب

د اأ
o١٢٠

o٢٠

الدرُس 
تمارين عامةالثامن 

طوُل الضلع اسُم الضلع

١5

3

٦

8

اأ ب جـ د شبه منحرف فيه: 

اأب اأقصُر ضلٍع في شبه المنحرف

ب جـ = 5 اأضعاف اأ ب

جـ د يزيد 3 َوحداٍت عن اأ ب

اأضُع كلَّ ضلٍع اأمام طولِه المناسِب في الجدول المجاور.

اأفّكُر: 

٤
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المشروع

https://www.mathsisfun.com/algebra/index.htmlروابط تعليمية
https://www.ixl.com/math/grade-6  

اأتعاوُن واأفراَد مجموعتي برســم تخطيطي لشــبه منحرف اأو متوازي اأضلاع 
علــى حديقــة المدرســة، ثــّم نقــوُم بقيــاِس اأبعــاِد الّشــكِل، لنقــوم بزراعتــه 
أمتــار بيــن الشــتلات  بشــتلات الخــس، ونســاأل دائــرة الزراعــة عــن عــدد ال�

لتزرع بشــكل مناســب.

ال�آتي: الجدول  اأكمل 

دون المتوسطمتوسطمرتفعالمه�رة

رسم مثلث بشروط معينة

تحديد خواص المثلث متساوي ال�أضلاع

تحديد خواص المثلث المتساوي الساقين

ومتوازي  المنحرف  شبه  من  كل  خصائص  تحديد 
ال�أضلاع

من  كل  في  ال�أضلاع  متوازي  بين  العلاقة  تحديد 
المستطيل والمعين والمربع

شبه  خصائص  على  بال�عتماد  حياتية  مشكلة  حل 
المنحرف ومتوازي ال�أضلاع

اأقيم ذاتي:

5
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اأت�أّمُل واأفّكُر:
ماذا ينتُج من تعويض ال�أعداد: ١، ٢، 3،  .... ، في المقدار: ٢ن + ١؟

ماذا نسّمي ال�أعداَد الناتجَة؟

الَوحدة 
الجبرالثّالثة

3
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نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ

على توظيف المقادير الجبرية في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

تمّييِز كّل من: المتغّير، الثابت، المعامل، الحد الجبري، المقدار الجبري.. ١

كتابِة ُجمٍل ریاضّیٍة برموٍز جبريّة.. ٢

اإيجاِد القیمِة العددیِّة للحّد الجبرّي، وللمقداِر الجبرّي بالتعويض.. 3

اإيجاِد حاصِل ضْرِب حّدْين جبريّْين.. ٤

اإيجاِد حاصِل ضْرِب حدٍّ جبريٍّ في مقداٍر جبرّي.. 5

اإيجاِد العامِل المشتَرِك ال�أكبِر لمقادیَر جبریٍّة.. ٦

تبسيِط المقادير الجبريّة.. ٧
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"التغُير ِسمُة الحياة"

   نش�ط )1(: 

ســّجَل معلـّـُم التربيــِة الرياضّيــِة 3 علامــاٍت لــكلِّ طالــٍب ُيصيــُب الهــدَف فــي لعبــِة كــرِة القــدِم، مــن 
آتــي: بيــن ١٠ تصويبــاٍت، وكانــت علامــاُت مجموعــٍة مــن الطــلاِب علــى النحــو ال�

 

 

ما القيمُة التي تبقى ثابتًة مع كلِّ تسجيل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما الِقَيُم التي تتغّيُر من طالٍب اإلى اآخر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدرُس 
أّول  الُمتغيِّر ال�

العلامة عدد مرات اإصابة الهدف اسم الطالب

3 × ٧ ٧  اأحمد

3 × 9 9  باسم

3 × ٦ ٦  سمير

3 × 8 8  معتز
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   نش�ط )2(:

سبَق اأن اْستخدمنا اأشكال�ً مختلفًة، للتعبيِر عن القيِم العدديِّة المجهولة مثل:
3٢ +       = ٦   ،      ١٠ –      = ٧    ،      ٤ ×    = ٦   

ُيمكُننا التعبيُر عن هذه القيِم اأيضاً بحروٍف هجائّيٍة مثل: س، اأو ص، اأو ع، كما ياأتي:
  ٢ + س = ٦        ،       ١٠ – ص = ٧    ،       ٤ × ع = 3٦

األ�حــُظ اأّن: ٢ + س = ٦، اأضيــَف عــدٌد مجهــوٌل للعــدد ٢، فاأصبــَح الناتُج مســاوياً ٦.

             ١٠ - ص = ٧، ُطِرَح عدٌد مجهوٌل من العدد ١٠، فاأصبح الناتُج مساوياً ٧.
                       ٤ × ع = 3٦، ُضرَِب عدد مجهوُل ع في العدد ٤، فاأصبح الناتُج مساوياً 3٦.

عدد النّقاط  عدد مّرات الفوز

5 = 5 × ١ ١

١٠ = 5 × ٢ ٢ 

س × 5 = 5س  س

اأتعلّم:
 المتغير هو تمثيل رمزي باأحد الحروف س، ص، ع ....، يدل على مجهول.

 اأما الثابت فهو قيمة عددية.

   نش�ط )3(: 

ــٍة ُمحْوَســبٍة، يربــُح ســعيٌد 5 نقــاٍط لــكلِّ مــّرٍة يفــوُز  فــي لعب

آتــي: ــَق الجــدوِل ال� فيهــا، وذلــك َوْف

: عدد النّقاط س × 5 قد اأمِكَن التعبيُر عنه بـ 5س )بدون استخدام الرمز ×(. األ�حُظ اأنَّ

ُيســّمى5 س "حــّداً جبريــاً"، وهــو يتكــّوُن مــن الجــزء العــددّي 5، وُيســّمى"المعامل"، والجــزء 
المتغّير س.

اإذا كان عــدُد مــرّاِت الَفــْوزِ = ١٠؛ فاإنّــُه لحســاِب عــدِد النّقــاِط نضــُع ١٠ بــدل�ً مــن س، 
بالّشــكل: 5 س = 5 × ١٠ = 5٠ نقطــًة.

ى هذه العملّيُة: عملّيَة التعويض، والناتج 5٠ ، هو القيمُة العدديُّة للحّد الجبرّي 5 س. تُسمَّ
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   نش�ط )٤(:

ــاُت ِوزارِة الزراعــِة اإلــى اأّن كتلــة الزْيــِت  تُشــيُر اإحصائّي
التــي تنُتــُج مــن عصــِر كميــة مــن ثمــاِر الزيتــوِن، هــي 

ربــع كتلــة الثّمــار.
   

ّن الحــدَّ الجبــريَّ الــذي يمثـّـُل كتلــة الزيــِت الناتجــِة هو:  اإذا رمْزنــا لكتلــة ثمــاِر الزيتــوِن بالمتغّيــِر س، فــاإ
........ )لماذا؟(

اإذا تّم َعْصُر ١٢٠ كغم من ثماِر الزيتوِن، فاإّن كتلة الزيت منها = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُر اإجابتي( واإذا كانت س= ٧٢ كغم، فاإّن كتلة الزيت = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اأفسِّ

    نش�ط )5(:
آتَي، بما يناسُبه: اأْكمُل الجدوَل ال�

اأتعلّم: 

َن من حاصِل ضرٍب ثابٍت في متغّيٍر اأو اأكثر. : هو ما تكوَّ  الحدُّ الجبريُّ
 المعامل: هو الجزُء العدديُّ من الحّد الجبرّي.

 القيمُة العدديُّة للحّد الجبرّي: هو ناتُج تعويِض القيِم العدديِّة للمتغّيرات.   

المعامل المتغّير/ات الحّد الجبرّي

........... ...........  ٦س

3 ص ........... 

........... ...........  ص ع

٤ اأ،ب ........... 
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   نش�ط )6(:

آتَي، بما يناسبه: نفرُض اأّن: س = 3 ، ص = ٧، اأملاأ الجدوَل ال�

األ�حُظ اأّن: المعامل ُيضَرُب بقيمَة المتغّير، واإْن لم يظهْر كما في الحّد ص ُيعتَبُر ١

الناتج التعويض الحّد الجبرّي

........... ........... × ٤  ٤س

........... ........... × ١  ص

........... ........ × ........ × ........  5 ص س

اأفّكُر: 

ماذا ينتُج عن تعويض ال�أعداد:
 ١، ٢، 3، ٤، .... في الحد الجبرّي ٢س؟ ماذا نلاحظ؟



٧3

تم�رين ومس�ئل:

جابِة الصحيحة فيما ياأتي:  )١( اأضُع دائرًة حول رمِز ال�إ

آتية؟ ١. ما المتغّيُر في التعبيرات ال�
اأ (  ص         ب(  3             جـ(    ٢         د( مربع العدد 3

٢. ما المعامُل في الحّد الجبرّي س ص ؟
اأ (  ١           ب(   ٢           جـ(  س          د( ص

؟ آتيِة حدٌّ جبريٌّ َيِغ ال� 3. اأيُّ الصِّ

اأ ( 3 + 5ص    ب(  ١ _ س     جـ( 3ص        د( س + ص

٤. ما القيمُة العدديُّة للحّد الجبرّي : ٢ س،  عندما س = 5 ؟
   اأ (  ١        ب(   ٢          جـ(  5           د( ١٠

)٢(  اأِجُد القيمَة العدديَّة لكلٍّ مّما ياأتي، علماً باأّن س = 5 ، ص = ٤:

اأ ( 3 س 

ب( س ص

ج(  5 ص 
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   نش�ط )1(: 

حــدى مــزارِع  اأثنــاَء زيــارِة طــلاِب الصــف الســادِس ل�إ
نتاَج الشــهري  الدواجــِن البّيــاض فــي طولكــرَم، علموا اأّن ال�إ
أولــى البالغــِة ٢٠ شــهراً  للمزرعــِة مــن البيــض فــي المرحلــِة ال�
أربعــة التاليــة. اإذا كان اإنتاج البيض  اأكثــر منــه فــي ال�أشــهر ال�
أولــى س بيضــة فــي الشــهر، ثــم يقــل اإلــى  فــي المرحلــة ال�

ص بيضــة بعــد ذلــك فــي المرحلــة التاليــة.*

كمّيُة اإنتاِج البْيِض في المرحلة ال�أولى هي: ٢٠ × ــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــ بيضة.    )لماذا؟(	 
كمّيُة اإنتاِج البيض في المرحلة الثانية هي: ٤ × ــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــ بيضة.      	 
كمّيُة اإنتاِج البيِض في المرحلتْين معاً هي: ــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــ بيضة.      	 
نتاُج في المرحلِة ال�أولى عنه في المرحلة الثانية، يساوي: ــــــــــــــــــ _ ــــــــــــــــــ	  ما يزيُدُه ال�إ

ُيسّمى كلٌّ من المقدارْين: ٢٠ س + ٤ ص و ٢٠ س _ ٤ ص مقداراً جبريّاً.

األ�حُظ اأّن: ٢٠ س ، ٤ ص حّدان جبريّان، تفصل بينهما اإشارُة الجمِع + ، اأو الطّرِح _

  نش�ط )2(:
آتيِة هي:  ّن القيمَة العدديَّة للمقاديِر الجبريِّة ال� اإذا علمَت اأنَّ س = 3 ، ص = ٢، فاإ

اأ (  س + 3 ص =  ١ × 3  +  3 × ٢    )لماذا؟(
      =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب( ٢س ص - ١ =  ٢ × ــــــــــــــــــــــــــــــــ × ــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ١ 
      = ــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ١ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ        )لماذا؟(

* مدة اإنتاج الدجاج البّياض تصل اإلى سنتين في المعدل

الدرُس 
الِمقداُر الجبرّيالثّاني 
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  نش�ط )3(:

آتَي، بما يناسُبه: اأكمُل الجدوَل ال�
 

   نش�ط )٤(:

الشــكُل المجاوُر يمثُّل ســطَح حوِض وروٍد، على شــكل 
ــار  أمت ــن بال� ــِه المتجاورْي متــوازي ال�أضــلاع، طــول� ضلعْي

همــا: س، ص.
اأ( اأجُد محيَط الحوض:

   محيط الحوض = س + ــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــ  
                  = ٢ س + ــــــــــــــــــــ متراً      )لماذا؟(

ب( اأجُد محيَط الحوض، اإذا كان س= ١٠م ، ص= ٧م:
     بتعويض س = ١٠م ،  ص = ٧م فاإن:

     المحيط = ٢ × ــــــــــــــــــــ + ٢ × ــــــــــــــــــــ 
= ــــــــــــــــــــ م          )لماذا؟(              

اأتعلُّم: 

: هو ما تكّوَن من ناتِج جمِع، اأو طرِح حّدْين اأو اأكثر.  المقداُر الجبريُّ
 القيمُة العدديُّة للمقدار الجبري: هو ناتُج تعويِض القَيِم العدديِّة للمتغّيراِت فيه.

نة للمقدار الحدود الجبريّة الُمكوِّ المقدار الجبرّي

 ن - م

 ١٢س + 3 ص

 س – ص ع
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  نش�ط )5(: 

ــاراً، وينقــص عــن ذلــك  ــاء فــي فصــل الشــتاء س دين ــغ مصــروف اأحمــد ال�أســبوعي مــن الكهرب يبلُ

٤دنانيــر فــي فصــل الصيــف. وبذلــك يكــون مصروفــه ال�أســبوعي مــن الكهربــاء فــي فصــل الصيــف 

ــري. ــر الجب ــر س – ٤ بالتعبي ــاراً. ُيســمى التعبي هــو: س – ٤ دين
التعبير الجبري في مصروف اأحمد اليومي من الكهرباء في فصل الصيف هو: ــــــــــــــــــــــــــــ ديناراً.

التعبير الجبرّي الجملة اللفظّية

ص – 3س عدٌد ما مضافاً اإليه 3

3 + ٢س باقي طرح ص من ثلاثة اأمثال س

3 ص ثلاثُة اأضعاِف حاصِل ضْرِب عددْين

ع + 3 ِضعفا عدٍد مضافاً اإلى 3

3 س – ص عدٌد ما مضروباً بـ 3

3 س ص

   نش�ط )6(: 

اأتعلّم:
التعبير الجبري هو تعبير مركب من اأعداد ومتغيرات مرتبطة بينها بعمليات رياضية.

اأوفُّق بين العمودْين فيما ياأتي:
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تم�رين ومس�ئل

( اأمــاَم الجملــِة الخاطئــة فيمــا  ( اأمــاَم الجملــِة الصحيحــة، واإشــارَة ) )١( اأضــُع اإشــارَة )
تي: ياأ

اأ (  )      ( اإذا كانت س = 5، فاإن ٢ س + 5 = ١5
ب( )      ( باقي طرح س من ص هو س – ص .
ج(  )      ( التعبير س ص – ص هو مقدار جبرّي.

د (  )      ( معامل س في المقدار س + ٢ هو صفر.

)٢( يوفُِّر السائُق اأحمُد * س ديناراً من عمله اليومّي، وبعد ٢٠ يوماً من العمل 
دفَع منها مبلَغ ١5٠ ديناراً، لتجديِد رخصِة السّيارة، فما المقداُر  الجبري 

الذي يمثّل ما تبّقى مع اأحمَد من عمله، كسائٍق في نهايِة هذه المدة؟  

آتَي، بما يناسُبه: )3( اإذا كانت س= 5 ،ع = ٢ ؛ اأملاأ الجدوَل ال�

الجواب التعويض المقدار الجبري

٧ + س ع

٢ س – 5ع

١٠ – ٤ع

)5( مثلث اأبعاده س، ص، ع. اأكتب تعبيراً لفظياً للمقدار الجبري:ع٢ = س٢ + ص٢

آتَيِة بتعبيرات جبريٍّة: )٤( اأعبُِّر عن الجمل اللفظّيِة ال�
اأ ( مجموُع العددين س، ص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب( باقي طرح    ٢ من 5 اأمثال العدد س: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج( اأقّل من ضعفّي عدٍد بمقدار 3: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د( ناتُج جمِع ١٠ اإلى حاصِل ضْرِب عددْين:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحد ال�أدنى للاأجور ٢٠ دينار يومياً.
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   نش�ط )1(:

ُر ِمســاحُة ال�أراضــي المزروعــُة بالنّخيــِل فــي ِفَلســطيَن بـــ ٢٧ األــَف  تُقــدَّ
دونــٍم، تُنتــُج قرابــَة ١٠ اآل�ِف طــنِّ مــن التّمــور، منهــا ٧ اآل�ِف طــنٍّ فــي 
ــُع الطــنِّ  ذا تــمَّ بْي ــِة. فــاإ قطــاِع غــزَة، و3 اآل�ِف طــنٍّ فــي الّضفــِة الغربّي
الواحــِد بـــ س دينــاراً، فــاإنَّ مقــداَر ثمــِن البيــِع فــي غــزَة هــو: ٧٠٠٠س 

دينــاراً، وثمــِن البيــِع فــي الّضفــِة الغربّيــِة هــو: 3٠٠٠س دينــاراً.
اأّي اأنَّ مجموَع ثمِن البيِع هو: _______ + _______ = ١٠٠٠٠س ديناراً.

هل هناك طريقٌة اأخرى لحساِب ثمِن البْيِع من التّمورِ في غزَة والّضفِة معاً ؟ ـــــــــــــــــــــــ )كيف؟(

   نش�ط )2(: 

أّوِل مــن العــام الدراســّي، واشــترْت 5 دفاتــَر مــن النــوِع نفِســِه فــي  اشــترْت خولــُة 3 دفاتــَر فــي اليــوِم ال�
اليــوِم الثّانــي، بثمــِن س قرشــاً للدفتــِر الواحــِد.

المقداُر الجبريُّ الذي ُيعبَُّر عن ثمن ما اْشترْت خولُة من الدفاتِر هو: 3س + 5س.
وُيمكُن التعبيُر عن ثمن ما اْشترْتُه خولُة من الدفاتِر في اليومْين، بالّصورة: 8س. 

أنَّ فيهمــا المتغّيــَر س نفَســه، واإْن اْختلــَف  نُســّمي الحّدْيــِن 3س ، 5س حّدْيــِن متشــابهْين؛ ل�
معاِملاُهمــا، ونلاحــُظ اأنّــُه اأمكــَن جمعهمــا بســبب ذلــك.

الدرُس 
الثالث 

جمُع الحدوِد الجبريِّة وطرُحها

اأتعلّم:
الحــدود الجبريــة المتشــابهة تتكــون مــن المتغيــرات نفســها وال�أســس نفســها واإن اختلفــت 

معاملاتهــا.
تُجمع وتُطرح الحدود المتشابهة بجمع وطرح معاملاتها، ويبقى المتغير كما هو.
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   نش�ط )3(:

اأكتُب "نعم" بجانب الحّدْيِن المتشابهْيِن، و"ل�" بجانب الحّدْيِن غيِر المتشابهْين، فيما ياأتي:
اأ ( ١3 س ، ٢ س  ـــــــــــــــــــــــــــــــ           ب( 3 اأ س ، 3 س    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
د ( س ص ، ٧ ص س ـــــــــــــــــــــــــــــ ج(   ٢5 ل م ، ٢ ل م ـــــــــــــــــــــــــــــــ   

   نش�ط )٤(:
 

آتَيَة:  اأكمُل الجدوَل بكتابِة حّدْين، كلٌّ منهما ُيشبُه الحدوَد الجبريَّة ال�
 

   نش�ط )5(:

اأجُد ناتَج ما ياأتي، واأناقُش:
اأ (  5ل  + 3ل  = ) 5 + ــــــــــــــــــ ( ل = ــــــــــــــــــ ل  

ب( ٢ اأب _ اأب = ) ــــــــــــــــــ _ ــــــــــــــــــ ( اأب = ــــــــــــــــــ

   نش�ط )6(: 

يتقاضــى ســامٌر اأجــراً قــدُرُه س مــن الدنانيــِر، عــن كلِّ يــوِم عمــٍل، فــي مشــغٍل لصناعــة الَخــَزِف. فــاإذا 
أّوِل ٤ اأيـّـاٍم، وعِمــَل فــي ال�أســبوِع الثّانــي 5 اأيـّـٍام. اأحســُب مجمــوَع مــا  عمــَل ســامٌر فــي ال�أســبوِع ال�

تقاضــاه ســامٌر.
ُر اإجابتي( اأجرُة ال�أسبوعين  = ــــــــــــــــــ × س  + ــــــــــــــــــ × س   )اأفسِّ

)لماذا؟(                  = ) ــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــ ( × س      
                 = ــــــــــــــــــ ديناراً

الحّد الجبري حّدان متشابهان
ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ س

ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ 3ص

ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــ 3 اأب

 اأبسُط المقدار الجبرّي: 3س + ٢ ص  + 3 ص _ ٢ س

اأفّكُر:



8٠

تم�رين ومس�ئل
ــي  ــبُهُه ف ــذي يش ــريِّ ال أّوِل، والحــدِّ الجب ــوِد ال� ــي العم ــريٍّ ف ــَن كلِّ حــدٍّ جب ــُل بي )١( اأِص

ــي: ــا ياأت ــي، فيم ــوِد الثّان العم
 

)٢( اأجُد ناتَج كلٍّ مّما ياأتي:

اأ( 9س _ ٢ س

ب( ص + ٧ ص

ج( 5 س ص + 3 س ص

د( ٢ع _ ع

آتيِة، اإذا علمُت اأنَّ اأبعاَدها بالسنتمترات: )3( اأجُد محيَط كلٍّ من ال�أشكاِل الهندسّيِة ال�

  اأ(            ب(  

الحدُّ الجبريُّ الثّاني أّوُل الحدُّ الجبريُّ ال�
٢ ص 5 س

3 م س ص
س 3 ص

5 ص س ٧ م
5

٢س

٤س

3ل3س

ل
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   نش�ط )1(: 

ــُل قطعــًة مســتطيلَة الّشــكِل مــن البــلاِط، طولُهــا س،  الشــكُل المجــاوُر ُيمثِّ
وعرُضهــا ص، اســُتخِدَم عــدٌد منهــا فــي تبليــِط اأحــِد الجــدراِن فــي مطبــخ. 

ِمساحُة قطعِة البلاط = س × ص = س ص  َوحدًة مربعًة.  )لماذا؟(
طوُل الجدار = ٦ ص ،  وعرُضه ٢ س  )كما في الشكل المجاور(.

تمَّ تغطيُة الجدار بـ ١٢ قطعَة بلاٍط = ١٢ص س َوحدًة مربّعًة.
ِمساحُة الجدار )المستطيل( = ٦ص × ٢س = ١٢ ص س.

: ١٢ ص س = )٦ × ٢( ص س. األ�حُظ اأنَّ

  نش�ط )2(: 

أولــى طولُهــا 5 اأمتــاٍر، وعرُضهــا ص متــراً، والثانيــة طولُهــا  لَــدى نــداَء َســّجادتاِن مســتطيلتا الّشــكِل، ال�
5 اأمتــاٍر، وعرُضهــا ع متــراً. كمــا فــي الّشــكِل المجــاور:

جادِة ال�أولى = 5 × ص            )لماذا؟( ِمساحُة السَّ
      = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ متراً مربعاً.

جادِة الثّانيِة = 5 × ع ِمساحُة السَّ
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متراً مربعاً.     
ّجادتْيِن معاً = 5 ص + 5 ع  مـتـراً مربـعـــاً. ِمساحُة السَّ

الدرُس 
ضرُب الحدوِد والمقاديِر الجبريّةالرابع
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عص

ــّجادتْيِن بجانــب بعِضهمــا البعــض؛  اأرادْت نــداُء وْضــَع السَّ
ــّجادتْيِن  لَِفــْرِش غرفــٍة مســتطيلِة الّشــكِل، فكانــت ِمســاحُة السَّ

معــاً = 5 ) ــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــ (      )لمــاذا؟(

األ�حُظ في الحالتْيِن اأنَّ: 5 ) ص + ع ( = 5ص + 5ع

اأتذّكــُر: اأنَّ هــذه العمليــَة هــي عملّيــُة 

توزيــِع الضــرِب علــى الجمــِع، ويتــمُّ 
ذلــك مــن خــلاِل ضــْرِب الحــدِّ فــي كلٍّ 
ــواِس،  أق ــداِر داخــَل ال� ــن حــّدّي المق م

ــي: كمــا ياأت

5 ) ص + ع ( = 5 × ص + 5 × ع

                = 5 ص + 5 ع

س
ص
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    نش�ط )٤(: 

أولية: 3٠ = ٢  ×  3    ×  5 تحليل العدد 3٠ اإلى عوامله ال�
         وكذلك بالنسبة للعدد ١٢: ١٢ = ٢  ×  ٢ ×   3

وبذلك يكوُن العامُل المشتَرُك ال�أكبُر )ع. م. اأ(  للعددين هو:٢ × 3 = ٦  )لماذا؟(

بالطريقة نفِسها، نستطيُع اإيجاِد ع. م. اأ  للحدْين الجبريّْين: ٢ س ص ، ٤ س ع
٢ س ص = ٢  ×  س × ص 

٤ س ع  = ٢  × ٢ ×  س × ع

نلاحُظ اأنَّ العوامَل المشتَركَة بين الحدين هي: ٢ ، س      

وبذلك يكوُن ع. م. اأ  هو: ٢ × س = ٢س               )لماذا؟(

   نش�ط )3(:

اأجُد ناتَج ما ياأتي، واأناقُش:
اأ ( 3 اأ × 5 ب = ) 3 × 5 ( × ) اأ × ب (                        )اأعلُّل اإجابتي(

                 = ـــــــــــــــــــــــ × ــــــــــــــــــــــ
                 = ـــــــــــــــــــــــ

ب(  س ×  ٢ ص = ) ـــــــــــــــ × ٢ ( × )س × ـــــــــــــــ (         )لماذا؟(
                    = ـــــــــــــــــــــــ × ـــــــــــــــــــــــ

                    = ـــــــــــــــــــــــ
ج( ٢س )5 + 3ص( = ٢س × ـــــــــــــــ + ٢س × ـــــــــــــــ

ُر اإجابتي شفهياً(                      =  ـــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــ                   )اأفسِّ
د( ٢ ) 5 + 3ص ( =  ٢ × ـــــــــــــــ + ٢ × ـــــــــــــــ

                    =  ـــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ × ـــــــــــــــ _ ـــــــــــــــ × ـــــــــــــــ      )اأعلًِّل اإجابتي( هـ(  ٧ ) س _ 3 ( = ـ 

                    = ـــــــــــــــــــــــ _ ـــــــــــــــــــــــ

اأتعلّم:
لِضرِب حّدين جبريّين، نضرُب معاملْيهما، ونضُع الناتَج متبوعاً بالمتغيِّرات فيهما.

لِضرِب حّد في مقدار، نضرُب الحدَّ في حدود المقدار.

اأتذّكُر: 

العامـــُل المشـــتَرُك 
ــن:  ــُر لعددْيـ ال�أكبـ
حـــاصــــُل  هــــــو 
العوامـــِل  ضـــرِب 
ـــِة المشـــتَركِة  أّولّي ال�

فيهمـــا.
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    نش�ط )5(: 

اأجُد ع. م. اأ في كلٍّ مّما ياأتي:

اأ (  ٦ اأ ب ، 9 اأ ب

     ٦ اأ ب = ٢ × 3 × ـــــــــــــــ × ـــــــــــــــ                                         )لماذا؟(

     9 اأ ب = 3 × 3 × ـــــــــــــــ × ـــــــــــــــ 

    ع. م. اأ = ــــــــــــــــــــــــــــــ                                             )اأفّسُر اإجابتي( 

ب( 5 س ص ،  ص

     5 س ص = 5 × ـــــــــــــــ  × ـــــــــــــــ

     ص =  ـــــــــــــــ × ـــــــــــــــ

     ع. م. اأ = ــــــــــــــــــــــــــــــ                       )اأفّسُر اإجابتي(

جـ(  ١8 س، ٢٤ اأ س

     ١8 س = ٢ × 3 × 3 × ـــــــــــــــ

     ٢٤ اأ س= ٢ × ٢× ٢ × 3 × ـــــــــــــــ × ـــــــــــــــ

     ع. م. اأ = ـــــــــــــــ                            )اأفّسُر اإجابتي(

اأتعلّم: 

أّولّيــِة  الع�مــُل المشــتَرُك ال�أكبــُر )ع. م. اأ( للحــدود الجبرّيــة: هــو حاصــُل ضــرِب عواِملهــا ال�

المشــتَركة.

اأفّكُر:

اأجد ناتج ما ياأتي: )3س + ٢ص( ) 5ع + ٤ل(
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)١( اأكِمُل الفراَغ فيما ياأتي، لتكوَن الجملُة صحيحًة:
اأ (  3 س × 3 ص = ـــــــــــــــ س ص
ب( ٢ اأ × 3 س = ٦ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ج(  ـــــــــــــــ ل × ـــــــــــــــ ع = 5 ل ع
د(  3 ) ـــــــــــــــ + ـــــــــــــــ ب( = 3 + ٦ ب
هـ(  ـــــــــــــــ )٤ + 3ك( = ١٢ ل + 9 ل ك

)٢( قاع مسبح مائي على شكل مستطيل مقسم اإلى مستطيلْين، كما في الّشكِل ال�آتي:
 

أّوِل اأ ب و هـ. اأ ( اأحسُب ِمساحَة المستطيِل ال�
ب( اأحسُب ِمساحَة المستطيِل الثّاني هـ و جـ د.  

جـ( اأحسُب ِمساحَة المستطيِل اأ ب جـ د. 
أّوِل  ال� المســتطيلْين  مســاحتّي  مجمــوع   = د  جـــ  ب  اأ  المســتطيِل  ِمســاحَة  اأنَّ  ــُن  اأبيِّ د( 

والثّاني. 

)3( اأجُد ناتَج ما ياأتي:  
اأ (  ٤ ) اأ + ب ( .         ب( ٢ اأ )س + ص(.

)٤( اأجُد ع. م. اأ للحّدْين: 8 س ص ،  ١٢ س ص.

اأ
9سم

جـب

د
س

ص

هـ

و
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جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي:  ١   اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ  

١.  ما معامُل الحدِّ الجبريِّ 3 ص مّما ياأتي؟

اأ (  ١                    ب(  ٢                    جـ(  3                     د( ص

٢.  ما عدُد الحدوِد الجبريِّة في المقدار: ١٢س + 3ص ؟

اأ (  ٢                    ب( 3                     جـ( ٤                      د( ١٢

؟ آتيِة  مقداٌر جبريُّ َيِغ ال� 3.  اأيُّ الصِّ

اأ ( ٢ ص                 ب( ٢ اأ ب                جـ(  ن – ١                د( س ص ع

٤. ما القيمُة العدديُّة للحدِّ الجبريِّ س ص، عندما س = ٢ ، ص = 3 ؟

اأ (  5                    ب(  ٦                    جـ(  8                     د( 3٢ 

5. ما القيمُة العدديُّة للمقداِر الجبريِّ ص + 3س، عندما س = ٢، ص = 3 ؟

اأ (  ٦                    ب(  8                    جـ(  9                     د( ١١ 

آتيِة متشابهان؟ أزواِج ال� ٦. اأيُّ زوجْين من ال�

د( )٢س،٢ص(  جـ( )١٠س، ١٠(          اأ ( )٢س، 3س(         ب( )5س٢، س(          

٧. الحــّدان: ٤ س ص، ٧ س ع غيــر متشــابهين، مــا ســبُب ذلــك مّمــا ياأتــي؟

اأ ( اختلاف المعاملات                      ب( اختلاف  س ص عن س ع

جـ( ٤ عدد زوجي، ٧ عدد فردي                د( عدم وجود عامل مشترك بين ٤ ،٧

آتيِة هو العامُل المشترُك ال�أكبُر للحّدْيِن الجبريّْيِن: ٢ س ص ، ٦ س؟ 8. اأيٌّ من ال�

اأ ( ٢ س              ب(  ٦ س                جـ(  ٢ س ص             د( ٦ س ص  

أعــداِد: ١، ٢، 3، ...، فــي المقــداِر الجبــرّي ٢ س _ ١؟ ومــاذا    ٢   مــاذا ينتــُج مــن تعويــِض ال�
أعــداَد الناتجــَة؟  نُســّمي ال�

الدرُس 
تمارين عاّمةالخامس
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ــة العــام  ــي نهاي ــه ف ــُح لدي ــي تجــارة القمــح، يصب ــاراً ف ــُه اإذا وضــع س دين ّ ن 3  وجــَد تاجــٌر اأ  
٢س _ 5٠٠ دينــاٍر.

اأ(   اأجُد ربَحه اإذا كانت س = ٢٠٠٠ ديناٍر.
ُر اجابتي. ب( هل يربُح التاجُر اإذا وضع٢5٠ ديناراً في هذه التجارة؟ اأفسِّ

ــاراً للحــذاء، ــاً، بِســْعِر ١٦ دين ــِة الخليــِل ســنوياً س حــذاًء رجالّي ــٍة فــي مدين ــُع اأحذي ٤  يبيــُع مصن  
و ص حذاًء ولّ�ديّاً بِسْعِر 9 دنانيَر للحذاء.

آتيَة بالّرموز: اأكتُب ما تمثِّلُه الجمل َال�
اأ(   قيمُة مبيعاتِِه من الحذاِء الّرّجالي. 
ب( قيمُة مبيعاتِِه من الحذاِء الولّ�دي. 

ج(  قيمُة مبيعاتِِه من النوعْيِن معاً.   

5  اأجُد ناتَج: اأ( ٢ص )3س + ٢س(.  
                ب( )5س + 3ص ( ) ٢ع + ٦ل (

مشروعي
 يقــوُم المعلـّـُم باإعــداِد بطاقــاٍت بعــدِد طــّلاِب الصــّف، تتضّمــُن حــدوداً جبريـّـًة تمثِّــل 
كل منهــا ثمــن نــوع مــن الحلــوى، واأخــرى تتضّمــُن مقاديــَر جبريـّـًة، منتقــاًة بعنايــة؛ 

أنشــطِة: وذلــك لتنفيــِذ مجموعــٍة مــن ال�
	 يتوزُّع الطّلاُب في مجموعتْين، بناًء على ما تتضّمُنُه بطاقاتُهم، حدود اأم مقادير.
	 يتوزُّع الطلاُب في مجموعاٍت، بناًء على نوع الحدود، متشابهة اأم غير متشابهة.

	 يقــوُم كلُّ طالــٍب يحمــُل مقــداراً جبريـّـاً، بضــّم الطالبْيــن الّلذْيــِن يحمــلاِن الحّدْيــِن 
نْيــِن لــه فــي مجموعــٍة واحــدة، كثمــن لنوعــي الحلــوى. المكوِّ

 ، َضــُه فيمــا يحمــُل مــن حــدٍّ 	 ُيعطــى عــدٌد لجميــع الطــلاب، وعلــى كلٍّ منهــم اأْن ُيعوِّ
ُز فيهــا الفائــزون. اأو مقــداٍر ليعطــَي قيمَتــه، وذلــك فــي لُعبــٍة تنافُســيٍِّة، ُيعــزَّ

http://interactivesites.weebly.com/algebra.htmlروابط تعليمية
http://www.uen.org/36-interactives/math.shtml 

آتية  اأداء المهارات الواردة خلال هذه الوحدة بكتابة اأحد التقديرات ال� اأصف قدرتي على 
)مرتفع، متوسط، دون المتوسط( اأمام كل مهارة من المهارات الواردة في صفحة ٦8.

اأقيم ذاتي:
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SCHOOL

الَوحدة 
الرابعة

٤

حصاء ال�إ

اأفكِّر: كم شباكاً يلزم اإضافته ليكون لكل طفل 5 شبابيك؟
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نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ

قادرين على توظيف مقاييس النزعة المركزية في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

١. تمثيِل بياناٍت منفِصلِة، ُمعطاٍة في جداوَل  تكراريّة. 

٢. التعــرِف اإلــى مفهــوِم كلٍّ مــن: )الوســط الحســابي - الوســيط - الِمنــوال(، لبيانــاٍت 

مفردة.

3. اإيجاِد كلٍّ من: )الوسط الحسابي - الوسيط - الِمنوال (، لبياناٍت مفردة.

٤. توظيِف مقاييِس النّزعِة المركزيِّة في حّل مشكلاٍت حياتّيٍة.
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الدرُس 
أّول الجداوُل التكراريّةال�

اأتعلُّم:

مجموُع التكراراِت يساوي عدَد المفردات دائماً.

   نش�ط )1(: 

وّزعــِت المعلمــُة طــّلاَب الصــفِّ الّســادِس فــي مجموعــاٍت، وطلبــّت مــن كلِّ مجموعــٍة اإجــراَء 
مقابــلاٍت لـــِ ١8 شــخصاً، مــن المجتمــِع المحلــّي المحيــِط بهــم، وتســجيِل وظيفــِة كلٍّ منهــم. وفــي 

آتــي: اليــوم التالــي عرضــْت اإحــدى المجموعــات نتائــَج المقابــلاِت، فكانــت علــى النحــو ال�

معلمطبيبعاملمعلممهندسشرطي

تاجرشرطيمعلمطبيبعاملعامل

تاجرعاملتاجرعاملشرطيمعلم

 اأنظُِّم هذه البياناِت في جدوٍل تكراريٍّ كما ياأتي:
شاراتالوظيفة التكرارال�إ

3شرطي

٤////معلم

///تاجر

////عامل

طبيب

/١

المجموع

	 اأكِمُل الجدوَل السابق.
	 ما العلاقُة بين عدِد ال�أشخاِص الذين تّمْت مقابلُتهم، ومجموِع التكرارات؟ ____________

	 الوظيفُة التي يقابلُها تكراراٌت اأكثر هي: ____________



9٠

   نش�ط )2(: 

، وذلك بالتصويِت  قامْت طالباُت الصّف الســادِس ال�أساســّي  بانتخاِب عضِو البرلماِن المدرســيِّ للصفِّ
لمرّشــَحٍة واحــدٍة مــن المرّشــحاِت الثــلاث، ثــم قامــْت مربّيــُة الصــفِّ بفــرزِ النتائــِج، بتفريِغهــا فــي جــدوٍل 

مكــّوٍن مــن ثلاثــِة اأعمــدٍة، ثــم عرضــِت المعلمــُة النتائــَج النهائّيــَة لعملّية ال�نتخاِب كمــا ياأتي:
- اأكمُل الجدوَل ال�آتي:

شاراتال�سم التكرارال�إ
٧سرين
////   ////   ////دعاء
١3////   ////   ///ليلى

المجموع

اأتعلُّم: 
أّن البياناِت التي يشملُها تتوزُع حسَب  نسّمي هذا الجدول ) جدول�ً تكراريّاً بسيطاً (؛ ل�

نوع، اأو صفٍة واحدٍة فقط.

   نش�ط )3(: 

أردنّي، كما ياأتي: كانت مصروفاُت ٢٠ اأسرًة اأسبوعياً بالدينار ال�
8٠9٠١٠٠٧٠9٠
٧٠١٠٠١٠٠9٠9٠
9٠8٠٧٠9٠9٠
٧٠9٠8٠١٠٠٧٠

اأ( اأنظُِّم هذه المصروفاِت في جدوٍل تكراريٍّ بسيٍط:

شاراتالمصروف التكرارال�إ

المجموع

أَسِر هو: ___________. ب(  المصروُف الذي تُنفُقُه اأكبُر عدٍد من ال�
ج( عدُد ال�أسِر التي تُنفُق ٧٠ ديناراً في ال�أسبوع = ___________.
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تم�رين ومس�ئل
)١( مــن اأجــل تاأميــن بيئــة صحيــة للاأفــراد تقــوم المستشــفيات باإســتقبال المرضــى باأجــور رمزية، 
لْت اأعــداُد المرضــى الزائريــن لعيــاداِت مستشــفى المقاصــِد الخيريّــِة بمدينــة القــدس فــي  ُســجِّ

آتــي:  أيـّـام، فكانــت كال� اأحــِد ال�

شاراتالعيادة التكرارال�إ

3٠القلب

////   ////   ////العظام

////   ////   العيون

٤5ال�أسنان

المجموع

	 اأكمُل الجدوَل السابَق.
	 ما العيادُة ال�أكثُر استقبال�ً للمرضى في ذلك اليوم ؟  _________________________
	 ما عدُد جميِع المراجعين في عيادات المستشفى في ذلك اليوم؟ ________________

)٢( األِقَيــْت قطعــُة نقــوٍد ١٠ مــّراٍت، فظهــرِت الصــورُة ٧ مــّراٍت. اأكــّوُن جــدول�ً تكراريـّـاً يوّضــُح 
النتائَج.

ــي  ــا ف ــّم اأنظُِّمه ــاِت، ث ــن المعلّب ــاً م ــٍة، واأســّجُل اأســعاَر ١5 نوع ــرِب بقال أق ــارٍة ل� ــوُم بزي )3( اأق
ــراريٍّ بســيٍط. جــدوٍل تك
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   نش�ط )1(:  

ــي  ــادي المحلّ ــي الن ــدِم، ف ــِق كــرِة الق ــاِر فري ــي الصــّف الســادِس، اأراَد تســجيَل اأعم ــٌب ف ــَزٌن طال َي
ــي: ــا ياأت ــت كم بالســنوات، فكان

) ١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢8 ، ١9 ، ١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٠9 ، ١ ، ٢٠8 (             

تاأّمَل يزٌن اأعماَر الفريِق، فلاحَظ اأنّها غيُر متساويٍة، ولكّن ال�أعماَر كلَّها قريبٌة من العمِر ٢٠.

كتب يزٌن هذه العبارَة:

الدرُس 
الوسُط الحسابّيالثّاني

اإن معظم ال�أعمار تميُل اأو تتجمع، اأو تنِزُع للتمركُِز حول العمر ٢٠. اأناقشها.

اأتعلُُّم: 

ــِع، واتّخــاِذ قيمــٍة معّينــة فــي وســِط المجموعــِة النّزعــَة   نّســمي ظاهــرَة مْيــِل المفــرداِت للتجمُّ
المركزيَّة.

 تُسّمى القيمُة التي تميُل، اأو تنزُع المفرداُت اإلى التراكِم حولها القيمَة المتوّسطة.

ى مقاييَس النزعِة المركزيّة. وهناك مقاييُس مختلفٌة لحساِب القيمِة المتوّسطِة تُسمَّ

مقاييس

النزعة

المركزية

الوسط الحسابي

الوسيط

المنوال
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   نش�ط )2(:  

اإلــى مدينــة  اأحمــُد وســامي وحســٌن  ذهــب 
ــَع  ــاران،  وم ــَد دين ــَع اأحم ــكان م ــاب، ف ألع ال�
ســامي ٧دنانيــَر، ومــَع حســٍن 3 دنانيــَر، وكان 

ِســعُر تذكــرِة الدخــوِل ٤ دنانيــَر.                                                       
الثلاثــُة  ال�أصدقــاُء  يســتطيُع  كيــف  اأقتــرُح: 
التعــاوَن، بمــا لدْيهــم مــن نقــوٍد؛ للدخــول اإلــى 

ألعــاِب؟ مدينــة ال�

   نش�ط )3(: 

كانت علاماُت سناَء في ستِة مباحَث دراسّيٍة، في امتحاِن نصِف الفصِل كما ياأتي:
١٢ ، ١٧ ، ١8 ، ١٤ ، ١9 ، ١٦  . اأرادت سناُء اأْن تحسَب معّدلَها في نصِف الفصِل، فقامْت 

آتية: بالخطــواِت ال�
	 جمعْت جميَع العلامات: _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = _____

	 قّسمْت مجموَع العلاماِت على عدِد المباحِث = _____ ÷ _____ = _____
	 معّدُل سناَء في المباحث الستة يساوي: _____

اأتعلُّم: 

 ُيسّمى المعدُل الوسَط الحسابّي.
 الوسط الحسابي: هو ناتُج قسمِة مجموِع الِقَيِم على عددها، ويساوي: مجموع القيم
                           عددها

   نش�ط )٤(: 

ــي: ) 8 ، ١٢ ، ١٠ ، 9 ، ١١ ، ١3 ، ٧ ( اأحســُب  ــا ياأت ــاُر ســبعِة طــّلاٍب بالســنوات، كم اأعم
الوســَط الحســابّي لهــذه ال�أعمــار .

الوسط الحسابي = ) _______________________________ ( ÷ __________ 
___________ =                 

٧ دنانير٢ دينار
٣ دنانير

سعر التذكرة
٤ دنانير
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    نش�ط )5(: 

ــيُّ لعلامــاِت طــلاِب اأحــِد الصفــوِف، هــو 5١٠ علامــاٍت، وكان الوســُط  اإذا كان المجمــوُع الكل
الحســابيُّ لعلامــاِت طــلاِب هــذا الصــفِّ يســاوي ١٧ علامــًة، اأجــُد عــدَد طــلاِب هــذا الصــّف.

الوسط الحسابي للعلامات = مجموع القيم ÷ عدد الطلاب.

_______ ÷ 5١٧ = ١٠                       

             عدد الطلاب = ____________________________  ) لماذا ؟(

   نش�ط )6(: 

أربــاح المقِصــِف المدرســّي فــي خمســِة اأيّــاٍم 3٠ دينــاراً، فمــا مجمــوُع اأرباِحــه  الوســط الحســابّي ل�
خــلاَل هــذه المــدة؟

أرباح المقصف = __________ 	 الوسط الحسابي ل�

	 عدد القيم = __________

أرباح = __________________________________________ 	 مجموع ال�

	 هل لديك طريقٌة اأخرى للحل؟

الوســُط الحســابّي لعلامــاِت ســعيٍد فــي اْمتحانيــن، هــو ٦5 ، وعلامُتــه فــي 
ــاِت  ــي ال�ْمتحان ــه ف ــث 8٠، اأجــُد الوســَط الحســابّي لعلاماتِ ال�ْمتحــاِن الثال

الثلاثــة.

اأفّكُر:
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تم�رين ومس�ئل
جابِة الصحيحِة فيما ياأتي :  )١( اأضُع دائرًة حول رمِز ال�إ

١. ما قيمة الوسُط الحسابيُّ للعلامات: 3 ، 3 ، ٤ ، ٧ ، 9 ؟
٢                  ج( ٢٦      د( ٢٦  اأ( 5               ب(  
٢                      5               ٢٦        

٢. ما الوسُط الحسابّي للِقَيِم: ١ ، 5 ، ٦ ، ١٤، 9 مّما ياأتي؟ 
اأ( 35               ب( ٧                ج( 5                   د( ٦ 

آتية مجموُع هذه القيِم؟ 3. اإذا كان الوسُط الحسابّي لسبِع قَيٍم هو ٢١ ، فاأيٌّ من ال�
اأ( ٢8        ب( 3         ج( ١٤      د( ١٤٧

)٢( اإذا كان اإنتــاُج اأربــِع مــزارٍع للزيتــوِن بالطــن، كمــا ياأتــي:  ) ١٢ ، ١5 ، ١٧ ، ٢8 (، اأجــُد 
أربعة.  نتــاج فــي المــزارع ال� الوســَط الحســابيَّ للاإ

)3( مجمــوُع رواتــِب 5 موظّفيــن فــي شــركٍة ١٤5٠ دينــاراً فــي الشــهر، ومجمــوُع رواتــِب ٤ 
موظّفيــن اآخريــن فــي الشــركة نفِســها ١3٠٠ دينــار فــي الشــهر، ومجمــوُع رواتــِب ٦ موظّفيــن  

اآخريــن فــي الشــركة نفِســها ٢٤55 دينــاراً.
اأحسُب الوسَط الحسابيَّ لرواتِبهم جميعاً شهريّاً.

)٤( تــّم رْصــُف جــزٍء مــن الطريــِق المحــاذي لشــاِطئ بحــِر غــزَة، علــى خمــس مراحــل 
ياأتــي:  كمــا  بالكيلومتــرات 

) ٤,8 ، 5 ، ٤,٢5 ، 3,٧ ، 3,٦ (. ما الوسُط الحسابيُّ ل�أطواِل المسافاِت لهذه المراحل؟
 

ــاإذا  ــه فيهــا ١5، ف ــكان الوســُط الحســابيُّ لعلاماتِ ــاٍت، ف ــّدَم ُعمــُر لخمســِة اْمتحان تق
كان الوســُط الحســابيُّ لعلاماتــه فــي اأربعــٍة منهــا ١٦، جــد العلامــَة الخامســَة لُِعمــَر.

اأفّكُر:
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   نش�ط )1(: 

الدرُس 
الثالث

الوسيط

اأحمــُد، محّمــٌد، هانــي، حســٌن، علــيٌّ  خمســُة طــّلاٍب فــي الصــّف الســادِس ال�أساســّي، اأطوالُهــم 

ــُم بترتيِبهــم  ــام المعل ــب: ١3٢ســم ، ١٤5ســم ، ١3٠ســم ، ١٢٧ســم ، ١5٠ســم ، ق ــى الترتي عل

ــاً علــى المقاعــد الدراســّية )مــن ال�أقصــر اإلــى ال�أطــول(. تصاعديّ

الترتيب: ــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــ 

اأمام اأحمد ـــــــــــــــــــــــ ، و ـــــــــــــــــــــــ ، وخلف اأحمد ـــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــ

اأستنتُج اأّن: اأحمد يتوسُط المجموعَة في الطول.

اأحمدحسن عليمحمدهاني
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    نش�ط )2(: 

رواتب ٧ موظّفين في شركة الَكْهرباِء بالدينار كما ياأتي: ٤5٠، ٢5٠، 3٠٠، 5٠٠، ٦5٠، 35٠، ٤٠٠
اأرتُّب هذه الرواتَب تنازلّياً: 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  الترتيب:ـ 
الراتــب الــذي يقــُع فــي منتصــِف مجموعــِة الّرواتــِب، بعــد ترتيبهــا تنازلّيــاً هــو: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأعيــُد ترتيــَب الرواتــِب تصاعديـّـاً: 
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  ـــــــــــــــــــــ،ـ  الترتيب:ـ 

الراتب الذي يقُع في منتصٍف الرواتِب، بعد ترتيبها تصاعديّاً هو: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األ�حُظ: العدد المنّصَف لمجموعِة القيم ل� يتغير بتغير الترتيب تصاعديّاً اأو تنازلّياً.

عدُد القيم التي تسبُق العدَد الذي يقُع في منَتَصِف مجموعِة القيم = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدُد القيِم التي تلي العدَد الذي يقُع في منَتَصِف مجموعة القيم  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األ�حُظ: عدد القيم السابقة للعدد المنصف للمجموعة يساوي عدد القيم التالية.

اأتعلُّم:
 الوســيُط لمجموعــٍة مــن القيــم: هــو القيمــُة التــي تقــُع فــي منتصــِف مجموعــِة المفــرداِت، 

ــاً. ــاً اأو تنازلّي بعــد ترتيِبهــا تصاعديّ

   نش�ط )3(:

اأعماُر خمسِة اإخوٍة في عائلٍة بالسنواِت هي : 5,١١، ٧ ، 3,5 ، 9 ، 5,5 .
خوة. اأجُد العمَر الوسيَط للاإ

الترتيب التصاعدي: _________________________________________
الوسيط = __________

اأجد الوسيط للقيم: 5، ٤، ٢، 3، ٧، ٦ ، 5

اأفّكُر:



98

تم�رين ومس�ئل
أيّــاِم، فكانــت كمــا فــي  لْت درجــاُت الحــرارِة لخمــِس مــُدٍن ِفَلســطينّيٍة فــي اأحــد ال� )١( ُســجِّ

آتــي: الجــدول ال�
 

درجة الحرارةالمدينة

o3٢غزة

o٢5القدس

o38اأريحا

o٢٢نابلس

o35جنين

أيّة مدينة؟ اأفّسُر اإجابتي.  ما الوسيُط لدرجات الحرارة؟ ول�

)٢( الصــورُة التــي اأمامــك تمثِّــُل اأطــواَل 
اأسماٍك بالســنتيمترات. 

اأجــُد الوســيَط ل�أطــواِل هــذه ال�أســماك. 

اأفّســُر اإجابتــي.
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   نش�ط )1(: 

آتية: تقّدَم اأسامُة ل�ختباِر نصِف الفصِل في المباحِث الدراسّيِة، فحصَل على العلامات ال�

١ ، ١٧ ، ١٤9 ،١8 ،١ ، ١٧9 ، ١ ، ١٧5 ، ١8 ، ١٧                    

	 العلامُة ال�أكثُر تكراراً من غيرها في العلامات هي: ________، وظهرت ________ مّرات.

الدرُس 
الِمنوالالرابع

اأتعلّم: 

 المنوال: هو القيمة ال�أكثر تكراراً )شيوعاً( بين القيم.

   نش�ط )2(:

سّجلْت اأحلاٌم اأعماَر صديقاتِها بالسنوات، فكانت كما ياأتي:

8 ،١،9 ،9 ،8 ،8 ،١٠ ،8 ،٧

	 سّجلْت اأحلاٌم الرقم 9: ___________ مّرات.

	 سّجلْت اأحلاٌم الرقم 8: ___________ مّرات.

أنّه _______________________. 	 الِمنوال هو: _______؛ ل�
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   نش�ط )٤(:

آتية: اأجُد المنواَل للقيِم ال�

 اأ(  3 ، 9 ، 5 ، ٤ ، 3          المنوال: __________

المنوال: __________ ب(  ١٠ ، ١٢ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٠ ، ١٢ ، ٧  

المنوال: __________ ج ( ١5 ، 9 ، ١١ ، ١٤ ، ١9 ، 8  

عدد المراتعدد الساعات

١
٢
3
٤
5

    نش�ط )3(:
 

ــُج  علــى مــدار  ــه، فكانــت النتائ ــِم  وقِت ــٌد عــدَد ســاعاِت الدراســِة اليومــّي؛ بهــدِف تنظي رَصــَد خال
آتــي: ١، ٢ ، ٢ ، ٤ ، 3 ، 3 ، 5  ال�أســبوع علــى النحــو ال�

آتي: اأ( اأكمُل الجدوَل ال�

ب( ما هو الِمنواُل؟

آتية:  هل يوجُد منواٌل لمجموعِة القيِم ال�
) ١٧ ، ٢٠ ، ١٤ ، ١9 ، ٢5 (  اأفّسُر اجابتي.

اأفّكر: 

اأستنتُج: قد يكوُن لمجموعِة الِقيِم منواٌل واحٌد، اأو اأكثر من منوال.
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تم�رين ومس�ئل

( اأمــاَم الجملــِة الخاطئــة فيمــا  ( اأمــاَم الجملــِة الصحيحــة، واإشــارَة ) ١( اأضــُع اإشــارَة )
تي: ياأ

أقلُّ تكراراً بين القيم. اأ.   )     ( المنواُل هو القيمُة ال�
ب٠ )     ( المنواُل لمجموعِة القيِم: )٦ ، ٧ ، ٧ ، 3 ، 5( هو ٧.
ج.  )     ( يوجُد منوال�ن للقيم: )5 ، 8 ، ١١ ، 8 ، ٧ ، 5,١١(.

د.   )     ( المنواُل لمجموعِة القيم: )٤ ، 8 ، 9 ، 8 ، ٦ ، 5 ، ٦( هو 8.

٢( كانت اأطواُل مجموعٍة من طلاِب الصّف السادس بالسنتيمتر هي: 
١35 ، ١ ، ١٢٠ ، ١٤٠35 ، ١ ، ١٤٠35 ، ١٦٠

 اأجُد المنواَل لهذه ال�أطوال.

آتية:  3( سّجلْت مجموعٌة من الِفَرِق الرياضّية للُعبِة كرِة الّسلِة النّقاَط ال�
١٠٠ ، 8١٠٠، ٠ ،8٧، ٠5 ،٦٠

	 ما المنواُل لهذه النقاط ؟

لْت اأعــداُد الّســائحيَن الذيــن زاروا قصــَر هشــاٍم فــي مدينــِة اأريحــا، علــى مــداِر ســبعِة  ٤( ُســجِّ
اأيـّـاٍم كمــا ياأتــي:

 ٤٠٠ ، 35٤٠٠ ، ٢٠٠ ، ٠ ، 3٠٠ ، 35٢٠٠ ، ٠

اأ( اأجد المنوال ل�أعداد السائحين.

ب( اأحذُف قيمًة من مجموعِة القَيِم؛ لكي يصبُح لهذه المجموعة منوال�ن.

جـ( اأضيُف قيمًة لمجموعِة القَيِم، بحيث ل� يصبُح للمجموعِة منواٌل .
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جابة الصحيحة فيما ياتي:   ١   اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

١. ما الوسيُط لقيم سرعة الرياح: 3 ، 5 ، ٤ ، ١٢ ، ٦ مّما ياأتي؟
د( 3 ج( ٤        اأ( ١٢          ب( 5    

٢. ما المنوال للقيم: ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٤ ، ٦ ، 5 ، ٦ مّما ياأتي؟
د( ٧ ج( ٦    ب( 5       اأ( ٤    

3. ما الوسُط الحسابّي للقيِم : 3 ، 5 ، ٧ ، 9 مّما ياأتي؟
د( ٢٤ ج( ١٢   ب( 8        اأ( ٦   

( اأماَم الجملِة الخاطئة فيما ياأتي:  ( اأماَم الجملِة الصحيحة، واإشارَة ) ٢  اأضُع اإشارَة )  
١. )    ( الوسيُط لمجموعِة  القيِم : 5 ، 5 ، ١3 ، ٢٠ ، ٢5 هو 5 .    
٢. )    ( الوسط ُالحسابّي لمجموعٍة من القيم = مجموع القيم ÷ عددها .    

3. )    ( اأيُّ مجموعٍة من القيِم قد يكوُن لها منواٌل واحٌد، اأو اأكثر .    
٤. )    ( المنواُل للقيم: ٤ ، 8 ، ٢ ، ٦ يساوي 5 .      

  3  زيــاٌد ِحْرفــيٌّ ماهــٌر، يصنــُع الزجــاَج الملــّوَن. ســّجَل زيــاٌد عــدَد الزجاجــاِت الملّونــِة التــي صنعهــا 
فــي خمســِة اأيـّـاٍم، فكانــت كمــا ياأتــي : 3 ، 9 ، 5 ، ١٤ ، 9.

اأجُد كلَّا من:
ج( المنوال. ب(  الوسيط.   اأ( الوسط الحسابي.   

ــن  ــاِر طالبْي ــو ١5 ســنة، والوســُط الحســابيُّ ل�أعم ــلاٍب ه ــِة ط ــاِر ثلاث الوســُط الحســابّي ل�أعم   ٤  
ــاِر الطــلاِب الخمســة. ــو ١٠ ســنوات. اأجــُد الوســَط الحســابيَّ ل�أعم ــن ه اآخرْي

الدرُس 
تمارين عاّمةالخامس
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5  كان التوفيُر الشهريُّ لمجموعٍة من الطلاِب بالدنانير، كما ياأتي:  
 ) ٢٠ ، 3٧٠ ،٠ ، 5٤٠ ، ٠ ، 9٠، 5٠ (

اأحسُب ما ياأتي: 
ج( المنوال للتوفير. ب( الوسيط للتوفير.   اأ( الوسط الحسابي للتوفير.   

 ٦   اأجد الوسيط لعدد اأشجار الزيتون التي يمتلكها سبعة مواطنين فلسطنيين:
.١، ٢٧8 ،١9 ،١٢، ١١، ١٤      

 
٧  ُوِجَد اأّن الرواتَب ال�أسبوعّيَة لـ  ٢٤ عاملًة، في اأحِد مصانِع الخياطِة بالدينار، كما ياأتي:  

٢5٤٠٢53٠3٠35
353٠35٤٠3٠3٠
35٢535٤٠353٠
35353535٢535

ب( اأجُد المنواَل للبيانات. اأ( اأنظُِّم هذه الرواتَب في جدوِل تكراريٍّ بسيٍط.  

بالتعــاوِن مــع اأفــراِد مجموعتــي، اأقــوُم بجمــع بيانــاٍت لمجموعــٍة مــن الطلاِب 
حــول عــدِد اأفــراِد اأســِرهم ، اأو اأطوالهــم، اأو  كَُتِلهــم، ثــم اأجــُد مــا ياأتــي:

	 الوسط الحسابي لعدِد اأفراِد ال�أسرِة.
أفراد. 	 الوسيط لعدد ال�
أفراد. 	 المنوال لعدد ال�

 مشروعي 

https://arabiska.matteboken.se/lektioner/skolar-7/statistik/medelvarde-och-medianروابط تعليمية
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D985%%D98%A%D986%_%D8
%A7%D984%%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF

آتية  اأداء المهارات الواردة خلال هذه الوحدة بكتابة اأحد التقديرات ال� اأصف قدرتي على 
)مرتفع، متوسط، دون المتوسط( اأمام كل مهارة من المهارات الواردة في صفحة 88.

اأقيم ذاتي:
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المشروع

المشــروع: شــكل مــن اأشــكال منهــج النشــاط؛ يقــوم الطلبــة )اأفــراداً اأو مجموعــات( بسلســلة مــن 
األــوان النشــاط التــي يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق اأهــداف ذات اأهميــة للقائميــن بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه علــى اأنــه: سلســلة مــن النشــاط الــذي يقــوم بــه الفــرد اأو الجماعــة لتحقيــق اأغــراض 
واضحــة ومحــددة فــي محيــط اجتماعــي برغبــة ودافعيــة.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.. ١

ينّفذه فرد اأو جماعة.. ٢

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.. 3

ــة لمنحهــم فرصــة التفاعــل مــع . ٤ ــة الطلب ــى بيئ ــد اإل ــة المدرســية واإنمــا يمت ل� يقتصــر علــى البيئ
ــة وفهمهــا. البيئ

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.. 5

خطوات المشروع:

اأول�ً: اختي�ر المشروع: يشترط في اختي�ر المشروع م� ي�أتي:	 

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.. ١

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.. ٢

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.. 3

ــة، ل� تغلّــب . ٤ اأن تكــون المشــروعات متنوعــة ومترابطــة وتكمــل بعضهــا البعــض ومتوازن
مجــال�ً علــى ال�آخــر.

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.. 5

اأن ُيخطّط له مسبقاً.. ٦
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ث�نيً�: وضع خطة المشروع:	 
يتــم وضــع الخطــة تحــت اإشــراف المعلــم حيــث يمكــن لــه اأن يتدّخــل لتصويــب اأي خطــاأ يقــع 

فيــه الطلبــة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.. ١

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.. ٢

تحديد خطوات سير المشروع.. 3

أنشــطة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع، )شــريطة اأن يشــترك جميــع اأفــراد المجموعــة فــي . ٤ تحديــد ال�
المشــروع مــن خــلال المناقشــة والحــوار واإبــداء الــراأي، باإشــراف وتوجيــه المعلــم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.. 5

ث�لثً�: تنفيذ المشروع:	 
مرحلــة تنفيــذ المشــروع فرصــة ل�كتســاب الخبــرات بالممارســة العمليــة، وتعــّد مرحلــة ممتعــة 
ــه  ــه وقدرت ــب بذات ــود الصــف، وشــعور الطال ــن قي ــص م ــة، والتخل ــن الحري ــره م ــرة لمــا توفّ ومثي
نجــاز حيــث يكــون اإيجابيــاً متفاعــلاً خّلاقــاً مبدعــاً، ليــس المهــم الوصــول اإلــى النتائــج  علــى ال�إ
بقــدر مــا يكتســبه الطلبــة مــن خبــرات ومعلومــات ومهــارات وعــادات ذات فائــدة تنعكــس علــى 

حياتهــم العامــة.

دور المعلم: 
متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.. ١
اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.. ٢
ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.. 3
التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.. ٤
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دور الطلبة:
القيام بالعمل باأنفسهم.. ١
تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.. ٢
تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.. 3
تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.. ٤

رابعً�: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:	 

ال�أهــداف التــي وضــع المشــروع مــن اأجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، المســتوى الــذي تحّقــق . ١
لــكل هــدف، العوائــق فــي تحقيــق ال�أهــداف اإن وجــدت وكيفيــة مواجهــة تلــك العوائــق.

ــد . ٢ الخطــة مــن حيــث وقتهــا، التعديــلات التــي جــرت علــى الخطــة اأثنــاء التنفيــذ، التقّي
ــة الخطــة. بالوقــت المّحــدد للتنفيــذ، ومرون

مكانات . 3 أنشــطة التــي قــام بهــا الطلبــة مــن حيــث، تنّوعهــا، اإقبــال الطلبــة عليها، توافــر ال�إ ال�
اللازمــة، التقيــد بالوقت المحدد.

قبــال علــى تنفيــذه بدافعّيــة، التعــاون فــي . ٤ تجــاوب الطلبــة مــع المشــروع مــن حيــث، ال�إ
عمليــة التنفيــذ، الشــعور بال�رتيــاح، اإســهام المشــروع فــي تنميــة اتجاهــات جديــدة لــدى 

الطلبــة.
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يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع من حيث:

 اأهداف المشروع وما تحقّق منها.	 

 الخطة وما طراأ عليها من تعديل.	 

 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.	 

 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.	 

 المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.	 

 ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.	 
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